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Yet there is a revolutionary potential in hysteria. Even in her paralysis, the hysteric exhibits a 

potential for gestures and desires… A movement of revolt and refusal, a desire for/of the 

living mother who would be more than a reproductive body in the pay of the polis, a living, 

loving woman. It is because they want neither to see nor hear that movement that they so 

despise the hysteric (Irigaray, 1991, s. 47-48). 
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OM HYSTERI 

 

Emelie Ivert 

 

Hysteri tillhör en av det mest omdebatterade diagnoserna i psykologins historia. 

Under några decennier kring förra sekelskiftet sysselsatte sjukdomen dåtidens 

främsta läkare. I Freuds välkända fallbeskrivningar framträder den hysteriska 

kvinnan som traumatiserad, både av sina minnen och av sina symtom. Den här 

uppsatsen syftar till att ifrågasätta en etablerad tolkning av hysteri som individuell 

patologi. Luce Irigarays konceptualisering av det imaginära och kvinnans 

symboliska hemlöshet används som utgångspunkt för en kritisk läsning av Studier 

i Hysteri. Ansatsen är kvalitativ och teoridriven, metoden mimetisk, analysen är 

tematiskt strukturerad. Av resultaten framkommer att Irigarays tänkande kan 

bidra med en fördjupad förståelse av hysterin som någonting som överskrider 

individuell patologi, som någonting som blottlägger detta psykiska tillstånds 

relation till imaginära föreställningar om rationalitet och femininitet. De 

presenterade perspektiven belyser hur hysteri såväl som samtida kvinnosjuklighet 

formas av ett kulturellt omedvetet.     

 

 

I n l e d n i n g  

 

Under min utbildning till psykolog har jag många gånger undrat om det finns en särskild typ 

av lidande som är kvinnligt. Om den skeva fördelning av psykisk ohälsa bland kvinnor och 

män, den som Folkhälsomyndighetens rapporter vittnar om, kommer av någonting annat än 

olika psykisk eller kroppslig konstitution. Blickar vi bakåt blir frågan än mer aktuell, 

historiskt har kvinnors lidande artikulerats, diagnostiserats och behandlats annorlunda. Trots 

att dramatiska samhällsförändringar och framgångsrik kvinnokamp under det senaste seklet 

förändrat kvinnas villkor i grunden fortsätter hennes sjuklighet skilja sig från mannens.   

 

Idag, liksom för hundra år sedan, söker kvinnor oftare vård, använder mer läkemedel och är 

överrepresenterade som bärare av psykiska och kroniska diagnoser (Johannisson, 1994). 

Andelen kvinnor i Sverige som 2018 uppger nedsatt psykiskt välbefinnande är en tredjedel 

fler än männen och de känner generellt mer oro, ängslan och ångest, mer stress och överväger 

oftare att ta sitt liv (Folkhälsomyndigheten, 2018). Den här tendensen, som på ett uppenbart 

sätt handlar om förhållandet mellan kön och lidande, problematiseras inte inom psykologin 

på det sätt som vore önskvärt.   

 

Att studera psykologi, är delvis att studera lidande. Det är att närma sig ett ofrånkomligt 

villkor i den mänskliga tillvaron och ställa frågor om symtom, etiologi och 

behandlingsalternativ. Incitamenten framstår som välvilliga, att minska lidande är ur 

individuella så väl som ur samhälleliga perspektiv en god gärning, men underblåser samtidigt 

en attityd som hämmar kritik riktad mot det egna kunskapsområdet. När ofantliga summor, 
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ofta skatteintäkter, uppmuntrar neurovetenskaplig forskning, individcentrerade 

behandlingsformer och utskrivning av psykofarmaka skapas en medicinsk kultur som 

placerar lidande hos den enskilda och glömmer att ställa frågor om det samhälle vi lever i.   

 

Psykologin förbiser ofta sin egen dubbla natur. Å ena sidan en vilja att bota psykisk sjukdom 

och lindra mänskligt lidande, å andra sidan behovet av gränsdragning mellan hälsa och 

ohälsa. Skapandet av sjukdomskategorier har inte sällan gjorts i all välmening, 

symtombeskrivningar och dokumentation av sjukdomsförlopp har bidragit till 

kunskapsutveckling och effektivare behandlingsmetoder. Men i den medicinska vetenskapens 

namn har samtidigt psykiska tillstånd patologiserats och redan marginaliserade grupper 

förskjutits ytterligare. Dessa två rörelser – att bota, att patologisera eller omvänt, att 

patologisera för att kunna bota – inbyggda i själva läkekonstens väsen, har inte alltid 

hanterats med försiktighet och självrannsakan.  

 

Hysteri, som är den här uppsatsens röda tråd, blir för mig en ingång till frågor om samtidens 

förståelse av sjukdom i allmänhet och kvinnligt lidande i synnerhet. Det är ett försök att 

förskjuta blicken från individen mot den kultur som informerar och formerar föreställningar 

om friskt och sjukt. Förra sekelskiftets hysteriska patienter illustrerar på ett smärtsamt sätt hur 

ett allt för snävt perspektiv kan göra vi går miste om de tolkningar som skulle kunna göra 

reell skillnad. Om vi stirrar oss blinda på symtom, hur fysiologiska de än må vara, finns en 

risk att de strukturella orsakerna förblir dolda.   

 

Jag tror att det ibland är nödvändigt att återvända till historien att för se samtiden klarare - att 

blicka bakåt för att kunna blicka framåt. Tidsligt utrymme kan synliggöra diskursivt 

inflytande och i förlängningen utmana känslan av att vår egen tids kunskap är neutral och 

objektiv. Kanske är det så att sjukdom är ett öppet begrepp som varje tid fyller efter sina egna 

behov. I en tid som gärna ställer individen i centrum blir följaktligen också lidande en 

belägenhet som tolkas utifrån samma ideologi. Jag läser Luce Irigaray och inspireras av 

hennes sätt att förstå ett visst lidande som kulturellt. I hennes radikala analys framträder 

ett könat lidande som har att göra med vem som kan, eller inte kan, göra sig hemmastadd i 

kulturen. Det är ett tankeväckande perspektiv som problematiserar kvinnors situation i 

kulturen å ena sidan, och vetenskaplig kunskapsproduktion å andra sidan. Irigaray möjliggör 

en läsning av sjukdom som sträcker sig utöver individen och mot den gemensamma plats där 

kultur, identitet och subjektskap produceras.   

 

Den här uppsatsen rör sig i olika riktningar. Den förflyttar sig rumsligt och över tid, ibland 

med utvikningar kring teman som endast indirekt rör hysteri. Till viss del är den en 

dokumentation över en lärprocess, på ett annat plan är den ett försök att problematisera den 

medicinska disciplin jag själv är en del av, främst är den ett försök att tänka annorlunda kring 

hysteri så att vi kan ställa andra frågor om kvinnors lidande i framtiden. 

Med Irigarays begrepp déréliction och det kulturellt imaginära som teoretiskt raster läser jag 

Sigmund Freud och Josef Breuers Studier i Hysteri (1895/1995). Att följa Irigarays tänkande, 

möjliggör inte bara en fördjupad förståelse för psykologins ontologiska, epistemologiska och 
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metafilosofiska förutsättningar, det synliggör även de glapp ur vilka förändring kan 

möjliggöras. 

 

 

E n  m e d i c i n h i s t o r i s k  u t r a m n i n g  -  v e t e n s k a p  s o m  m a k t  

  

Den berättelse som den här uppsatsen på sätt och vis är, tar sin början i den österrikiska 

huvudstaden Wien. Mina frågor till Freud och hans patienter – Emmy von N, Lucy, 

Katharina och Elisabeth von R. – drar mig in det omvälvande kulturella klimat vid slutet av 

förra sekelslutet som blivit känt under beteckningen fin de siècle. Här tycks den vetenskapliga 

optimismen glöda över ett oerhört mänskligt lidande. Delvis förundrad, delvis förskräckt, 

läser jag om den historiska plats som genljuder i Studier i hysteri.   

 

Friskt och sjukt under förra sekelskiftet 

När Freud börjar studera hysteri i slutet av 1800-talet sker det i ett medicinskt klimat som 

under ett sekel förändrats i sina grundvalar. Runt om i Europa har religiösa och 

humoralpatologiska förklaringsmodeller då utmanats av vad som kommer att kallas ”den nya 

medicinen” (Kollind, 1986).1 Upplysningstidens tänkande, darwinism och liberalism som 

idésystem har bidragit till en kunskapssträvan baserad på materialistisk och 

naturvetenskapligt grund, den skolmedicin som tidigare endast varit en bland många 

medicinska aktörer har successivt stärkts (Kollind, 1986; Sjöström, 1992). Gränsen mot 

präster, klockare, kvacksalvare och diverse lekmän vilka tidigare utgjort en betydande del av 

läkekonsten, blir skarpare kring en expanderande vetenskaplig medicinsk auktoritet 

(Johannisson, 1990). Den nya medicinen växer gradvis samman med den offentliga vården i 

en dröm om ett friskt, rationellt och ordnat samhälle och börjar därmed etablera sig som 

samhällspolitisk aktör (Ibid.).  

 

Den vetenskapliga medicinens ökande inflytande synliggörs på flera samhälleliga plan. Mest 

konkret är kanske den institutionaliseringen som breder ut sig i form av massiv utbyggnad av 

vårdinstitutioner, en ökad produktion och spridning av medicinska publikationer och mer 

statliga – många gånger skattefinansierade – resurser till den offentliga vården (Porter, 1993). 

Även utbildningsanstalter, antal läkare och identifierade patienter ökar under 1800-talet 

(Ibid.). En del av patientökningen sker på grund av en parallell medikalisering där fenomen 

som tidigare inte inordnas i en medicinsk sfär betraktas som sjukdomar – arbetsovilja, 

kriminalitet och avvikande sexuella beteenden är exempel (Johannisson, 1990). 

Sjukdomsdefinitionernas vidgning är här till viss del pådriven av befolkningspolitiska, 

ideologiska och ekonomiska motiv med den konsekvensen att en glidning sker från 

humanitära till mer samhälleliga, medicinska intressen (Porter, 1993). Klass, funktionalitet 

                                                 
1 Humoralpatologin, är en medicinsk lära med rötter i antikens Grekland. Fram till 1800-talet, och den moderna 

vetenskapens genombrott, utgör humoralpatologin det förhärskande perspektivet bland läkare. 

Humoralpatologin förstår kroppsliga och själsliga störningar som orsakade av obalans mellan de fyra vätskorna 

blod, slem, gul och svart galla. Sjukdom ställs i relation till personlighet och omgivning, som en konsekvens av 

avsteg från det hälsosamma livet. Humoralpatologins människosyn är intimt förbunden med profan moral 

(Sjöström, 1992).   
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och könsskillnader är påtagligt närvarande som differentierande faktorer i den medicinska 

praktiken. Fattiga och botbara selekteras och erbjuds vård på sjukhusen, de kroniskt sjuka 

eller funktionsnedsatta placeras på hospital under ofta miserabla förhållanden (Johannisson, 

1990). Kvinnor och män tillskrivs i många fall skilda diagnoser, behandlingar och 

sjukdomsförklaringar, vilket också gäller mellan olika samhällsklasser (Ibid.). Allt detta blir 

påtagligt närvarande för dåtidens befolkning genom statligt sanktionerade åtgärder. 

Folkhälsoprogram, inspektionsresor, politiska rapporter och hälsokontroller, tvång 

förekommer i vissa fall (Ibid). Gränsen mellan frisk och sjuk blir i större utsträckning en 

statlig angelägenhet och verkställd av en expanderande vårdsektor.     

 

En del av den nya medicinens legitimitet kommer av faktiska framgångar i fråga om 

etiologisk kartläggning och behandling av epidemiska smittor – bakteriologin, cellpatologin 

och vaccinationskunskap revolutionerar behandling av tidigare obotliga sjukdomar (Sjöström, 

1992). En annan aspekt av skolmedicinens ökade inflytande kan spåras i hur statliga 

angelägenheter och medicinvetenskapliga intressen från slutet av 1600-talet närmar sig 

varandra. Nationalstatens behov av en frisk arbetsstam och soldater till armén kanaliseras i en 

offentligt finansierad vård vilken i sin tur drivs på av egna inomvetenskapliga och 

professionella intressen (Johannisson, 1990). En ämbetsmannaideologi utvecklas, som utöver 

formalisering av läkekonsten, förser läkaryrket med ytterligare prestige och maktanspråk som 

understödjer positioneringen mot andra medicinska utövare (Porter, 1993).   

 

Den nya medicinens maktaspekter diskuteras kritiskt av Michel Foucault i Klinikens födelse 

och Vansinnets historia (Foucault, 1963; 1973). Han menar att vetenskaplig auktoritet, 

storskalig medikalisering och ökad institutionalisering av sjukvården inte i första hand bör 

förstås som pådriven av samhällets genuina omsorg för sina medborgare utan som fyllande 

ett behov av att särskilja det accepterade från det icke-accepterade. Enligt Foucault resulterar 

läkarens praktik och monopolisering av medicinsk kunskap i en makt att reglera förhållandet 

mellan normalt och onormalt, friskt och sjukt där vissa människor blir symboler för det 

avvikande. Särskilt tyngd ger han psykiatrin som disciplin. När psykiatrin som vetenskap 

utkristalliseras som en separat medicinsk gren vid mitten av 1800-talet är det, enligt Foucault, 

underblåst av ett västerländskt rationalistiskt och instrumentellt paradigm som genom 

idealisering av förnuftet behöver upprätta gränser mot vansinnet, irrationalitet och 

sexualitetens djuriska impulser (Eribon, 1991). Den medicinska praktikens makt, enligt 

Foucault, uttrycks i kunskapsanspråken, i sjukdomsklassificeringarna och i det alienerade 

språket som tystar och avgränsar det som är avvikande (Foucault, 1973).  

 

Psykiatri som modern vetenskap  

Många förlägger den moderna psykiatrins födelse till någonstans i mitten av 1800-talet 

(Kollind, 1986; Johannisson, 1990; Sjöström, 1992). Det är här som det medicinskt-

biologiska paradigmet i stor skala blir fundament för den offentliga vårdens förståelse och 

behandling av vad som då uppfattades som vansinne, sinnesrubbningar eller psykiska 

åkommor. Det är här som det psykiska inlemmas i den naturvetenskapliga medicinska 

diskursen och det är här som en omfattande institutionalisering kring dessa tillstånd äger rum 

(Sjöström, 1992). Av skäl som jag snart kommer till är den psykiatriska historien i större 
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utsträckning än den traditionella medicinens kantad av motkrafter och vetenskaplig 

frustration. En kort utvikning kring just vad som skaver i den moderna psykiatrin följer nedan 

då det är avgörande för att förstå vad som står på spel genom dess kunskapsanspråk.  

 

Innan den moderna vetenskapliga psykiatrin når sin hegemoniska ställning präglas 

sinnesläkekonsten av förklaringsmodeller som skiljer sig diametralt från den materialistiskt 

grundade medicinen. Det handlar framför allt om tre olika etiologiska modeller med 

respektive idétradition. Den antika hippokratiska traditionen, uttryckt i humoralpatologin, 

uppburen av en aristotelisk världsbild i vilken kropp och själ är intimt sammanlänkade 

(Sjöström, 1992).2 Sjukdom här är alltid psykosomatiskt och handlar om obalans i livet som 

helhet, sjukhusbehandling vore otänkbart då den sjuka förstods utifrån sitt sammanhang. Den 

romantiska traditionen uppstod delvis som reaktion mot det rationella upplysningstänkandet 

och utgick från platonska idéer om sinnessjukdom (Ibid.).3 Romantiska inslag fanns i den 

läkarpraktik som kallades “moral treatment” där passionernas inverkan på själslivet 

betonades, behandlingen utgick från en slags psykosocial förståelse (Ibid.). Vidare förekom 

en religiös kristen-teologisk modell, utövad av präster i vilken sjukdom ofta tolkades som 

synd eller prövning (Ibid.). Gemensamt för de pre-vetenskapliga förklaringarna var att 

irrationalitet eller avvikande socialt uppförande förstods som någonting som kunde drabba 

alla om livsstil, moral eller sammanhanget utmanade vad en enskild människa klarade. En 

annan intressant aspekt hos de här traditionerna var att även om de alla utövas av samhällets 

eliter fanns i många fall en kontextuell närhet och en dialog mellan sjuk och behandlande på 

ett sätt som senare radikalt kommer att förändras.   

 

Legitimiteten hos dessa tre förklaringsmodeller utmanas under 1800-talet i samband med att 

psykiatrin blir en medicinsk vetenskaplig disciplin med finansiellt statligt stöd. Den 

idétradition som tränger andra sjukdomskonceptualiseringar åt sidan är ett 

upplysningstänkande med rationalistiska och instrumentella grunddrag. Den cartesianska 

dualismen och naturfilosofin visar sig inom många områden framgångsrik vilken föranleder 

en materialistisk ontologi även inom psykiatrin (Kollind, 1986).4 Bengt Sjöström har ett 

intressant resonemang i sin avhandling Kliniken tar över dårskapen där han tänker att det 

själsliga som först är garanterat genom gud, i och med sekulariseringen på andra sätt tar sig in 

                                                 
2 Enligt Sjöström genomsyrar den Aristoteliska världsbilden hippokratismen och humoralpatologin (Sjöström, 

1992). För Aristoteles är kropp och själ inte skilda på det sätt som senare etableras med Descartes filosofi, enligt 
honom visar det istället olika sidor av ett fenomen. Aristoteles tänker sig alla företeelser som både materiella 

och andliga, där det andliga utgör en slags kraft som formar materien eller sätter den i rörelse. Själen, är för 

Aristoteles, inte någonting fristående utan en aspekt av det hela som utgör människan. Själen, är kroppens 

ändamål dess form, orsak eller kraft (Aristoteles, 1999).    
3 Hos Platon, förhåller sig själen till kroppen på ett mer upphöjt hieratiskt sätt.  Själen är förbunden med det 

eviga, det sanna och det goda. Hälsa uppnås genom harmoni mellan själens tre olika delar – förnuft, begär och 

mod. Galenskap eller sjukdom orsakas hos Platon när passionerna tar överhand och själslivet rubbas (Platon, 

2018).     
4 Det instrumentella tänkandet anses av många som centralt för hur sociala, ekonomiska och vetenskapliga 

intressen utvecklas från upplysningen och framåt. Descartes filosofi är den kanske mest renodlade 

formuleringen kring det här tankesättet, han särskiljer materia och tänkande genom att förstå dem som 

existerande i två skilda dimensioner. Med Descartes grundläggs ett dikotomiskt tänkande där sjukdom kan få 

rent mekaniska förklaringar och den sjuka kan undersökas frånskilt ett psykosocialt sammanhang (Sjöström, 

1992).  
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i psykiatrin. “Nervsystemet” skriver han, “blir både Guds och tallkottkörtelns ersättare” (s. 

70). Han understryker att den mekaniska människosynen, som inom psykiatrin leder till 

somatiska behandlingar för psykiska sjukdomar skapar ett behov av garanter för det själsliga 

(Sjöström, 1992). Det är ett sätt att förstå hur nerverna under 1800-talet, det omedvetna hos 

psykoanalysen, det psykologiska under 1900-talet och det neurologiska under 2000-talet 

fyller en funktion inom en positivistisk präglad psykiatri genom att härbärgera immateriella 

aspekter av människan.        

 

För att återknyta till den vetenskapliga psykiatrin. Med det naturvetenskapliga tänkandet sker 

alltså en grundläggande förskjutning i fråga om människosyn. Religiösa, livsstilsmässiga eller 

kontextuella förklaringar tonas ned till förmån för inre fysikaliska och anatomiska defekter - 

sinnessjukdom definieras och behandlas organiskt. Vidare leder den positivistiska 

vetenskapen till att idiosynkratiska förklaringar överges till förmån för generella, 

gruppgemensamma beskrivningar - sjukdomskategorin blir viktigare än individens historia. 

Utöver detta etableras ett medicinskt skriftspråk, genom bland annat journalanteckning och 

vetenskapliga skrifter, vilket fixerar sjukdom och alienerar den från vardagsspråket (Porter, 

1993; Sjöström, 1992). Tidigare patologiska förklaringsmodeller hade givetvis även de sina 

dilemman, men dessa var mer flexibla och inramade i ett mer vardagligt språk vilken 

medförde att dessa enklare kunde begripas i sin närmiljö och om så var fallet, försvinna.      

 

Den medicinska fakulteten i Wien och hysterin som knäckfråga 

Den medicinska fakulteten i Wien var från mitten av 1800-talet ett tongivande 

forskningscentrum för den nya vetenskapen. Här praktiserades tidigt de naturvetenskapliga 

metoder som idag förknippas med evidensbaserad medicinsk kunskap. Laboratorieforskning 

och experiment försökte avtäcka en sann natur, sjukdom skulle diagnostiseras och behandlas 

enligt kontrollerade procedurer. Andan var optimistisk, vid de expanderande medicinska 

institutionerna skulle läkare mota smitta och sjukdom utifrån ”solida, oföränderliga, 

materiella fakta” (Kollind, 1986, s. 13).  

 

Det är i den här miljön som Freud 1873 börjar sina studier. Han specialiserar sig inom 

neuropatologin, en del av den avantgardistiska fysiologin och blir runt sekelskiftet en 

tongivande röst inom den medicinska forskningen (Kollind, 1986). Som neurolog arbetar 

Freud med sjukdomar som ansågs uppkomma på grund av skador eller rubbningar i 

nervsystemet. Hit räknades även en stor grupp patienter med så kallade nervösa eller 

neurotiska besvär, sjukdomar utan tydlig organisk avvikelse såsom hysteri, hypokondri, 

neurasteni. Under 1880- och 90-talen visar neurologer, inklusive Freud, ett särskilt intresse 

för just hysterin (beskrivs utförligt i nästa stycke), vilket delvis har att göra med att med 

sjukdomen utgjorde en typ av anomali i det rådande medicinska paradigmet (Ibid.). 

 

Hysterins etiologi och behandlingsmöjligheter sysselsatte flera av Europas ledande 

neurologer, gynekologer och psykiatriker under 1800-talets sista decennier (Johannisson, 

1994). Som tillstånd hade hysterin varit känd som kvinnosjukdom sedan antiken, men i det 

nya medicinska paradigmet fanns en brinnande ambition att beskriva symtombilden utifrån 

positivistiska principer. Rösterna var många. I Frankrike utkristalliserades två falanger. Jean 
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Martin Charcot, chefläkaren för kvinnosjukhuset La Salpêtrière i Paris, gav hysterin 

vetenskaplig identitet och argumenterade för att sjukdomen var en ärftligt betingad 

fysiologisk rubbning som kunde påverkas av hypnos (Hustvedt, 2011). En annan grupp 

läkare, den så kallande Nancy-skolan förstod hysteri som psykologisk, en slags simulering 

som kunde behandlas genom suggestion (Kollind, 1986). Gynekologer runt om i Europa 

följde upp en äldre teori om hur hysteriska symtom var relaterade till livmodern, som i sin tur 

påverkade nervsystemet och hjärnan (Johannisson, 1994). I Tyskland figurerade en mängd, 

fysiologiska, anatomiska, sociala, psykologiska och även kritiska teorier om hysteri (Kollind, 

1986). 

 

När Freud och Breuer författar Studier i hysteri är texten således ett av många försök att 

placera in hysterin i den rådande medicinska diskursen. Gemensamt för de sinsemellan olika 

beskrivningarna av tillståndet är sökandet efter en materialistisk förklaring som i alla fall 

delvis förläggs inuti människan och ett sökande efter en generell och objektiv 

förklaringsmodell som kan bringa klarhet i dessa till synes slumpmässiga symptom. De så 

kallade hysteriska kvinnorna avviker från rådande normer om kvinnligt uppförande och av en 

rad olika sammanträffanden i tiden får den medicinska förståelsen tolkningsföreträde. Vad 

som är intressant i Freud och Breuers förklaringsmodell är att den kanske mer än de övriga 

visar på glappen i det naturvetenskapliga perspektivet när det kommer till förståelsen av vissa 

mänskliga tillstånd. I sökandet efter kunskap tvingas, framför allt Freud att överge en del av 

det betraktelsesätt som han skolats i. Valet att i den här uppsatsen använda Studier i hysteri 

som empiriskt material kommer av just de här skälen - att texterna på ett intressant sätt visar 

på ett område där medicin, språk och feminin subjektivitet sammanfaller.  

  

Kvinnobilder och kvinnosjukdomar vid fin-de-siècle 

Den vetenskapliga, och så även den offentliga medicinen ingår under 1800-talet en märklig 

allians med patriarkala strukturer. En särskild medicinsk gren, kvinnopatologin, växer 

explosionsartat under seklets andra hälft och lyckas i en rörelse både förklara kvinnans 

underordning som naturlig och avvikanden från kvinnliga normer som patologi. Att placera 

in hysteri i det här sammanhanget är nödvändigt för att förstå på vilket sätt sjukdomen och 

femininitet samspelar. 

 

Kvinnas samhällsposition och möjlighetsvillkor förändras dramatiskt i övergången från 

agrarsamhälle till industrisamhället. För kvinnor, oavsett klasstillhörighet, innebär 

särskiljandet av produktionssfär och reproduktionssfär en marginalisering in mot hemmet och 

bort från makten över produktionsmedlen (Johannisson, 1994). Denna förskjutning skall inte 

tolkas som att patriarkatet uppstår i samband med industrialiseringen utan snarare som att 

kvinnans underordning och beroendeställning kommer att organiseras annorlunda i det 

moderna västerländska samhället. Två kulturella bilder framträder parallellt – “den svaga, 

ömtåliga och sjukliga överklasskvinnan och den starka, farliga och smittsamma 

underklasskvinnan” (Ibid, s.12). Mot slutet av seklet, mot övergången till 1900-talet, det som 

kallas fin-de-siècle, har den växande borgerliga klassen en dominerade social, politisk och 

ekonomisk position vilket medför att deras kvinnliga idealbilder (i stort inspirerade av 

överklassen) kommer att genomsyra den medicinska diskursen (Ibid). Det är den 
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sekulariserade borgerliga klassens män som utbildar sig till läkare och deras föreställning om 

kvinnlighet som projiceras på kvinnor oavsett samhällsposition.  

 

I den borgerliga ideologin var kvinnan associerad med den privata sfären, med hemmet och 

omsorgssysslor i kontrast till mannen som förknippades med den offentliga sfären, med 

arbete och förnuft. Bilden av henne var ideologiskt sprungen ur en antik och romantisk 

polaritetsprincip i vilken kvinnligt ställdes mot manligt i dikotomierna rationalitet/känsla, 

kultur/natur, själ/kropp (Johannisson, 1994). Normen är trång, den naturliga och sanna 

kvinnan i 1800-talets borgerliga hem är känslosam men dygdig, ömtålig men sval, förfinad 

men naturlig, sjuklig men vacker – det är inte svårt att se hur kvinnor i såväl som utanför 

medelklassen faller utanför idealen (Showalter, 1993). I slutet av seklet finns en rad tecken på 

att mannen i ökad utsträckning placeras som hierarkiskt överlägsen kvinnan och vidare att 

hans varande blir en norm mot vilken kvinnan blir den avvikande (Johannisson, 1994). Det är 

kring den här samhällsordningen som två kulturella fenomen uppkommer parallellt, 

kvinnosjukligheten och kvinnoemancipationen.  

 

Med kvinnosjuklighet åsyftas här den omfattande medikalisering, patologisering och 

sjukdomskultur som omgärdade kvinnan under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. 

Olika medicinska vetenskapliga förklaringsmodeller turas om att befästa kvinnas underläge i 

till synes neutrala termer (Porter, 1993; Showalter, 1993). Enligt evolutionsbiologin tillhör 

hon ett lägre civilisationsstadium, enligt mikrobiologin är hennes cellegenskaper passiva till 

skillnad från mannens aktiva, den patologiska anatomin visar hur hennes hjärna och inre 

organ är mindre och svagare än mannens, neurologin visar hur hennes nervsystem är 

känsligare och gynekologin - den särskilda kvinnomedicinen - beskriver hur det kvinnliga 

könet på olika sätt konstituerar henne som mer labil än mannen, svagare och mer benägen att 

bli sjuk än honom (Johannisson, 1994). Ett skakande exempel är de hundratusentals 

gynekologiska operationer som genomförs runt om i Europa på rent spekulativa grunder – 

äggstockar, livmoder och clitoris avlägsnas för att bota allt från diffusa smärtor till 

psykostillstånd, många gånger med dödligt utfall (Ibid).  

 

Utöver teoretiska och kliniska manifestationer är kvinnosjukligheten synlig genom kvinnors 

överrepresentation på hospital, mentalsjukhus, kurorter, hälsohem och läkarmottagningar. 

Även som medicinsk konsument dominerar hon genom bruk av mediciner, läkarbesök, 

hälsopropaganda (Johannisson, 1994). Klasskillnader är påtagliga, den smutsiga, arbetande 

och härdade arbetarklasskvinnan målas oftare upp som en hotbild tillsammans med lesbiska, 

feminister och yrkesutövande, offentliga kvinnor. Långt från tidens kvinnoideal ges hon 

oftare sjukdomsförklaringar relaterade till sexualitet och moral. Hon tillskrivs i högre 

utsträckning lågstatusdiagnoser som hysteri, hypokondri, vansinne, oftare behandlad på 

mentalsjukhus (Ibid; Porter, 1993). Kvinnor ur de övre klasserna har ett annat 

sjukdomsbeteende. De konsulterar privatläkare eller får hembesök och lider av diverse 

diffusa symtom. Huvudvärk, smärtor och olika svaghetstillstånd kategoriseras som 

inflammationer, nervsvaghet, neurasteni eller bleksot. De borgerliga kvinnornas sjukdomar är 

nära förbundna med tidens borgerliga ideal, med förfining och svaghet (Porter, 1993).  
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Johannisson skriver om den utbredda sjukligheten hos kvinnor kring förra sekelskiftet att 

lidande bara är en del av sjukdomskulturen. Hon menar att den utspridda sjukligheten i 

många fall blev en identitet för den kvinna som inte ville eller inte kunde anpassa sig till 

samhällets begränsningar. Sjukdom här blir då en position att hamna i på grund av 

utanförskap, normöverträdelser, existentiell brist eller uppgivenhet, ibland som en “aktiv 

reaktion, en strategi för synliggörande och protest” (Johannisson, 1994, s. 300). Ett likande 

resonemang finns hos den franska vetenskapsfilosofen Georges Canguilhem. I hans 

medicinhistoriska opus The Normal and the Pathological (1966) förstås patologi inte som 

essentiella utan som relativa kategorier. Sjukdom framträder, enligt Canguilhem, där något av 

fysiologins potentiella uttryck skiljer sig från det som uppfattas som normalt (Canguilhem, 

1966). Det normala är normalt för att det uppfattas som normalt och det sjuka är sjukt för att 

det uppfattas som avvikande från detta normala. Sekelskiftets trånga normer för normal 

femininitet, kan ur ett sådant perspektiv, förstås som upphov till den mängd 

sjukdomskategorier som samtidigt uppträder.      

 

Hysteria - “the elusive neurosis”5 

 

Hysteri var mellan 1870 och fram till första världskriget en av de vanligast diagnostiserade 

kvinnosjukdomarna i Europa. På dåtidens största mentalsjukhus, Salpêtrière i Paris, var en 

femtedel av de inskrivna så kallade hysterikor år 1883 (Hustvedt, 2011). Under några sekel 

rönte sjukdomen enorm vetenskaplig och kulturell uppmärksamhet - var det degeneration, det 

urbana livet, kvinnans konstitutionella svaghet eller någonting helt annat som låg bakom 

denna mystiska åkomma? 

 

Symtomen hos de vid förra sekelskiftet diagnostiserande kvinnorna var mångskiftande och 

intermittenta, det är ibland svårt att förstå hur så varierande sjukdomsbeskrivningar kunde 

kategoriseras tillsammans och det är inte utan grund sjukdomen liknats vid en slasktratt 

(Hustvedt, 2011). Den hysteriska beskrevs som emotionellt överdriven och oberäknelig med 

svårtolkad gestik i form av exempelvis konvulsioner, svimningar eller kvävningstillstånd. 

Hon kunde visa förlamning i lemmar, temporär dövhet och stumhet, ökad sensitivitet eller 

hallucinera. Medveten svält eller abnorm aptit rapporterades och ofta ett utmanande sexuellt 

och erotisk beteende. En nyckfullhet ansågs också karaktäristisk, en preferens för drama och 

bedrägeri många gånger i relation till den egna sjukligheten (Hustvedt, 2011; Kollind, 1986). 

Översatt till dagens DSM-språk (Diagnostic and statistical manual of mental disorders), även 

om en sådan jämförelse alltid blir spekulativ, har symtomen likheter med de vid ätstörningar, 

dissociativt spektrum, självskadebeteenden, emotionell instabil personlighetsstörning, 

somatiskt symtom och trauma- och stressrelaterade störningar och bipolär sjukdom (DSM-5, 

2015).    

 

                                                 
5 Titeln är lånad från en bok av psykoanalytikern Alan Krohn. Boken som heter Hysteria: the Elusive Neurosis 

får här inspirera till styckets titel inte på grund av sitt innehåll utan på grund av dess slående namn. Elusive = 

svårfångad. Vidare finns hos denna bok konnotationer till de många medicinska försöken att begripa detta 

undflyende tillstånd.  
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Gynekologer, neurologer och psykiatriker sökte förklaring och bot, ibland längs med 

häpnadsväckande tankebanor. I Paris argumenterande den kände neurologen Jean Martin 

Charcot, chefläkaren på det tidigare nämnda Salpêtrière sjukhuset, för att hysteri skulle 

betraktas som en ärftligt betingad rubbning i nervsystemet. Under teaterlika förhållanden 

illustrerade han sin forskning genom att försätta sina patienter i hypnos (Kollind, 1986). På 

mentalsjukhus runt om i Europa experimenterades med tyranniska metoder –

underlivsoperationer, elektroterapier, översköljningar med kallt vatten och starka mediciner. I 

de övre klassernas hem, tog privatläkarna betalt för otaliga hembesök och kurer. Vila, 

massage av äggstockar och handpåläggning i vissa fall, hot, gödning och operationer i andra 

(Johannisson, 1994). Som forskare med egen privatmottagning i Wien, kommer Freud 

framför allt i kontakt med dessa överklassens kvinnor. Likt Charcot och andra neurologer vid 

tiden söker han inledningsvis vetenskapliga organiska förklaringar till dessa kvinnors lidande 

men utvecklar till slut en egen teori och behandlingsmetod. I förstadiet till det som skall bli 

psykoanalysen, tycker Freud sig ana att dessa symtom kom av bortträngda minnen. På 

organiska vägar, via något han kallar nervenergi, tänker han sig att otillåtna eller obearbetade 

minnen istället symboliseras somatisk (Gilman, et al., 1993).   

 

Som tillstånd betraktad finns hysteri omnämnd sedan antiken, i vågor uppmärksammas 

fenomenet för att därefter en tid nästintill falla i glömska. Symtomatologin och etiologin 

varierar kraftigt, både ur diakrona och synkrona perspektiv. Tillståndets historia kan ändå 

schematiskt delas in i fyra faser, även om dessa i realiteten förekommer parallellt. Den tidiga 

antika, hippokratiska medicinens sjukdomsförståelse, där hysteri kopplas samman med 

livmodern och kvinnlighet. En medeltida och romantisk uppfattning under vilken hysteri mer 

förstås som häxkonster eller som ett slags demoniskt besatthetstillstånd. Under upplysningen 

förs hysteri samman med den växande vansinnesdiskursen, som en galenskap orsakad av 

livmodersrubbningar eller nymfomani. Inom det nya medicinska paradigmet, från mitten av 

1800-talet, blir hysterin en knäckfråga (Gilman et al., 1993). Trots vetenskapliga framgångar 

står medicinen halt framför hysterin, det mångskiftande och varierande symtomen visar inga 

tydliga organiska orsaker. Tillståndet ger istället upphov till omfattande forskning och 

experimenterande inom de dominerande vetenskapliga disciplinerna - gynekologi, neurologi, 

fysiologi och psykiatri. 

 

Vid en första historisk anblick tycks endast namnet, från grekiskans hysterikos (livmoder), 

vara den gemensamma nämnaren men många forskare menar att det finns en större 

kontinuitet än så. Inom den sociala- och kritiska medicinhistorien, så väl som inom 

feministiska och postmoderna traditioner, finns flera teoretiker som synliggjort hur hysterin 

över tid inte bara uppvisar gemensamma tecken – i form av utlevd emotionalitet, psykisk 

labilitet och somatiska rubbningar – utan också hur dessa står i nära relation till tidens 

kvinnobilder. Utifrån ett sådant perspektiv resonerar den brittiska medicinhistorikern Roy 

Porter när han menar att hysteri måste förstås som å ena sidan “a category without content” 

och å andra sidan “an amorphous content incapable of being controlled by a clear category” 

(Porter, 1993, s. 93). Skiftningarna över tid menar han inte kan sökas i den moderna 

medicinens avgränsade positivistiska kategorier utan i genusberoende lidande och 

kontextuella kulturella villkor (Ibid.). På ett likande sätt har feministiska teoretiker från 1960-
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talet och framåt, visat hur hysteri som tillstånd går att undersöka bortom medicinska 

tolkningsmodeller. Den brittiska psykoanalytikern Juliet Mitchell, den amerikanska 

kulturvetaren Elaine Showalter och flera av de franska sexual difference teoretikerna – 

inklusive Irigaray – har visat hur diskursiva och semiotiska analyser kan användas för att 

blottlägga samspel mellan förtryck av kvinnor och patologiskt uppfattade tillstånd (Mitchell, 

2000; Showalter, 1998; Sellers, 1991).6 Tidigare nämnda Foucault, som framför allt 

undersökt den psykiatriska maktens anonyma krafter, har argumenterat för att betrakta hysteri 

som manliga läkares benämning av den kvinnliga sexualiteten. Medicinens makt, resonerar 

han, opererar via hysterin genom att inordna den kvinnliga kroppen i den medicinska sfären –

driven av viljan att veta och kontrollera sexualiseras och patologiseras hennes kropp i 

medicinens kunskapsproduktion (Foucault, 1976).  

 

 

O m  t e o r i  o c h  o m  f e m i n i n i t e t  

 

Teori kan förändra världen. Eller, i alla fall så kan viss teori använd i ett visst sammanhang få 

betraktaren att se världen på ett lite annorlunda sätt och i förlängningen förändra 

möjligheterna att agera på samma värld som då kanske inte heller är den samma. Val av teori 

är därför en etisk fråga och kanske en politisk fråga som handlar om vad textförfattaren 

önskar att teorin ska göra med empirin och vad empirin i sin tur kan göra för teorin.   

 

Mina teoretiska utgångspunkter hör tidsligt hemma nästan hundra år efter att Studier i hysteri 

publiceras – i det sena 1900-talets postkonstruktionistiska kölvatten. De är formulerade av 

den fransk-belgiska lingvisten, psykoanalytikern och filosofen Luce Irigaray som i Sverige 

och framför allt på Psykologprogrammet kan behöva en något vidare presentation. I detta 

första stycke placeras därför Irigarays tänkande i en bredare kontext, därefter utvecklas delar 

av hennes begreppsvärld som kommer att ligga till grund för uppsatsens empiriska 

bearbetning.  

 

Innan jag mer ingående presenterar Irigarays tänkande, finns pedagogiska skäl att kort 

motivera valet av hennes radikala perspektiv. Främst handlar det om en vilja att belysa och 

problematisera psykologins förhållningssätt till föreställningen om det feminina. Med hjälp 

av Irigaray, hoppas jag kunna aktualisera en fråga om sexuell skillnad som skulle kunna bidra 

med ett väsentligt perspektiv till den idag bekymmersamma medikaliseringen av kvinnors 

lidande. Vidare vill jag lyfta fram det sätt Irigaray arbetar med psykoanalysen, hur hon flätar 

samman subjektivitet, kunskapande och språk i sin kritik mot en västerländsk 

kunskapstradition. Slutligen, och det som är Irigarays övergripande projekt, inspirerar hennes 

tänkande till radikal förändring av subjektet och av kulturen.  

 

                                                 
6 Genusforskaren Nina Lykke beskriver sexual-difference-teori som en form av kroppsmaterialistisk genusteori 

vilket innebär en förståelse av kön som både fördiskursiv fakticitet och som social konstruktion (Lykke, 2009). 

Luce Irigaray och Hélène Cixous brukar anses som klassiska sexual-difference-teoretiker genom sitt arbete med 

att språk, kön och kropp. Teoretiskt arbetar de utifrån en poststrukturalistisk tradition där de försöker tematisera 

könsskillnad ur språkliga och dekonstruktiva perspektiv. Utgångspunkten är radikal genom att betrakta 

könsskillnad som ontologisk och det förhärskande språket som fallogocentriskt (Ibid).    
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Försök till kontextualisering – Luce Irigaray och kontinentalfilosofin 

Irigarays tänkande har sina rötter i en kontinentalfilosofisk tradition och är utvecklade i 

samklang med de strömningar av poststrukturalism, feminism och kritisk teori som präglade 

de franska universiteten under 1960- och 1970-talen. Hon var samtida med Gilles Deleuze, 

Jean-François Lyotard, Michel Foucault och Jacques Derrida och kom i likhet med dem att 

inverka på en oöverskådlig mängd postmoderna akademiska och kulturella strömningar fram 

till idag (Braidotti, 2011). Tillsammans med Julia Kristeva och Hélène Cixous har hon varit 

en tongivande röst inom den psykoanalytiska genusteori som kallas écriture féminine 

(kvinnoskrift), vilken på olika sätt tematiserat kvinnokroppens språkliga betydelse (Lykke, 

2009). Inom feministisk teoribildning har hon även haft stor betydelse för den grupp av 

kroppsmaterialistiska genuspositioner som benämns sexual-difference-teori. Irigaray har 

inom den här skolbildningen varit inflytelserik genom att åskådliggöra den könade kroppen 

och materialitetens fördiskursiva fakticitet (Ibid).  

 

Trots sinsemellan olikartade tankegångar finns hos den här generationen franska tänkare 

vissa gemensamma tendenser. Dels i en kritik mot idéer om universalitet, humanism och 

rationalitet de ansåg genomsyrat den europeiska identiteten, och vidare genom att på olika 

sätt istället rikta intresse mot diversitet, maktrelationer och villkor för kunskapande. Rosi 

Braidotti, som själv studerade för flera av dessa portalgestalter, skriver i sin bok Nomadic 

subjects om hur poststrukturalismens frågor är djupt sammanvävda med dåtidens sociala, 

politiska och kulturella klimat. I ett krigshärjat Europa som inte bara behövde närma sig 

insikterna om andra världskrigets katastrofala våldsamhet, fanns också spänningen kring den 

koloniala situationen, den sovjetiska totalitära utvecklingen i öst och vidare, de politiska 

upploppen som utspelades runt 1968. Det akademiska intresset för makt/motstånd, 

identitet/skillnad och sanning/relativitet bör enligt Braidotti, ses mot bakgrund av just dessa 

skeenden (Braidotti, 2011).7 Dessa teoriers otroliga genomslagskraft, även senare, skulle 

utifrån ett sådant resonemang kunna tolkas som att liknande konflikter och därmed liknande 

intellektuella behov uppenbarat sig i en rad andra sammanhang. För mig möjliggör dessa 

poststrukturalistiska och postkonstruktionistiska teorier en analys av det moderna samhällets 

inneboende destruktivitet – människans förslavning under teknologin, hennes olycka i den 

hyperrationella och överkonsumistiska samtiden, hennes förtryck under osynliga normer som 

tjänar osynliga syften, den kyliga bristen på mellanmänsklighet och en vårdslös exploatering 

av naturen. I en samtid som alltför enkelt kan generera uppgivenhet är Irigaray en guide, en 

vägvisare – hon pekar mot en framtid som skulle kunna rymma det mänskliga på ett mindre 

destruktivt och mer kärleksfullt sätt.  

 

Irigarays tänkande kommer ur ett projekt där hon ställer sig i dialog med den västerländska 

filosofiska kanon. Enligt en av hennes främsta uttolkare, Margaret Whitford, är det 

nödvändigt med viss kännedom om filosofihistorien från Platon och Aristoteles till Merleau-

Ponty och Levinas för att till fullo kunna tillgodogöra sig hennes texter. Inom ramarna för 

den här uppsatsen kommer jag att redogöra för hennes relation till Jacques Derrida och 

Jacques Lacan vilka brukar lyftas fram som särskilt betydelsefulla intertextuella referenser 

                                                 
7 Identitet i bemärkelsen A är A, A är inte B (Whitford, 1991). 
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(Whitford, 1991). Att utveckla dessa spår har att göra med uppsatsens syften och 

frågeställning. Lacan, som förankrade psykoanalysen i språket och Derrida som visade på 

detta språks mycket flyktiga karaktär.  

 

Psykoanalys, begärande subjekt i en fallocentrisk ordning 

En influens som varit betydande för det poststrukturalistiska tänkandet i allmänhet och 

Irigaray i synnerhet, är psykoanalysen. Framför allt handlar det om Lacans läsning av Freud 

och den konceptuella struktur för subjektets villkor – som splittrat, begärande och alltid 

språkligt beroende – han därmed introducerar (Braidotti, 2011). Lacan sammanför en 

strukturalistisk teckenlära med en psykologisk utvecklingsteori vilket resulterar i en 

subjektsuppfattning att på olika kreativa sätt både utgå och ta avstånd från.   

 

Hos Freud fångar Lacan upp idén om Oidipuskomplexet – en psykologisk 

socialiseringsprocess genom vilken barnet tänks lämna ett driftorienterat och könsoberoende 

vara för att positionera sig som flicka eller pojke i en kulturgemenskap men den 

konsekvensen att psyket samtidigt upprättar ett överjag och ett omedvetet (Reeder, 1994). 

Utan att här redogöra för Freuds teori i sin helhet, sammanfattar jag de aspekter som är 

betydelsefulla för att därefter kunna begripliggöra Lacan och Irigaray.  

 

Freud beskriver hur det lilla barnets tillvaro initialt präglas av en mycket kroppslig lust- och 

olustorienterad tillvaro med modern för att successivt kompliceras i takt med att fadern som 

realitet gör sig närvarande. Konflikten handlar dels om upptäckten av anatomisk könsskillnad 

– Freud tänker sig att denna först ges betydelse när den uppmärksammas psykologiskt av 

barnet – och en tänkt positiv värdering i närvaron av en faktisk penis och nedvärderingen av 

en frånvarande penis (Freud, 1925/2011). Vidare handlar det om en form av triangeldrama, 

där inre fantasier kring könsskillnadens betydelse hos barnet själv och de respektive 

föräldrarna genererar rädsla för att vara (flickans belägenhet) respektive bli kastrerad 

(pojkens belägenhet). Kastrationsfantasierna i kombination med försök att bibehålla en 

narcissistisk integritet, resulterar i två utvecklingspsykologiska riktningar. För pojken, ett 

förlopp där kastrationshotet övergår i en intrapsykisk överjagsfunktion och de libidinösa 

driftsenergierna i gynnsamma fall förskjuts – via upprättandet av det omedvetna – från 

modern ut mot världen. För flickan, som upplever sig redan kastrerad, i en mer disparat 

strukturering av libido på grund av att den narcissistiska integriteten inte finns att försvara i 

samma utsträckning (Freud, 1924/2011).       

 

När Lacan, i mitten på 1900-talet, återvänder till Oidipus skalar han bort mycket av den 

borgerliga familjekuliss Freud använt för sin berättelse. Moderns omvårdnad, faderns 

penisnärvaro och barnets kastrationskomplex får hos Lacan en mer symbolisk innebörd. För 

Lacan handlar den oidipala situationen om människans inträde i en symbolisk ordning - en 

interpersonell samvaro där tillvaron alltid är medierad genom språket (Lacan, 1996/2006). 

Schematisk tecknar han tre ordningar. Det reala (le réel), den utomspråkliga fakticitet som för 

subjektet utgör ett för alltid förlorat; den konstitutiva brist som driver subjektets 

begärsformering och viljan att i språket representera och artikulera sitt vara. Den imaginära 

dimensionen (l’imaginaire), är den subjektiva illusion av identifikation och enhetlighet som 
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möjliggör för jaget att upplevda sig själv, andra och världen som sammanhängande. I det 

imaginära finns också det material av bilder och föreställningar, dagdrömmar och fantasmer 

jaget förhåller sig till för att bli älskad och kunna älska sig själv; återigen utifrån ett begär om 

att därmed överbrygga denna grundläggande brist.8 Den tredje ordningen är den symboliska 

(le symbolique), en intersubjektiv dimension inom vilken människan framlever sitt liv och 

tillskriver det betydelser (Ibid.). Inträdet initieras via Oidipus av den Andres begär - eller den 

symboliske faderns närvaro - en konflikt för den narcissistiska relationen i modersmatrisen 

som enbart kan lösas genom symbolisk representation. Lacan talar om fadern som bäraren av 

fallos, ett tecken kring vilket begäret, vetandet och bristen i det symboliska struktureras och 

skälet till att människan etablerar sig som ett talande subjekt (Ibid.). På grund av att det 

symboliska präglas av fallisk monism, finns bara en signifiant för begäret och således 

positioneras flickan och pojken olika som talande subjekt.  

 

Den symboliska ordningen grundar sig i stor utsträckning på Saussure strukturella lingvistik 

(se nedan). Dels på så sätt att den präglas av en differentierande logik genom vilken vi 

upplever världen - skillnader av manligt/kvinnligt, aktivt/passivt eller närvaro/frånvaro som 

meningsskapandets själva förutsättning. Den symboliska ordningens dikotoma sätt att 

strukturera världen blir hos Lacan orsaken till att subjektet vid inträdet måste positionera sig 

som man eller som kvinna inom denna ordning. Vidare genom att betrakta systemets totalitet 

som garant för dess meningsproduktion. Hos Lacan är den symboliska fallos, den 

grundläggande signifiant som ger vetandet dess from och dess struktur (Reeder, 1994). 

Översatt till ett diskursivt resonemang går det att förstå fallos som det som upprätthåller 

diskursens betydelseproducerade effekter – endast genom att föreställa oss ett fullständigt 

men frånvarande vetande kan vi tala och handla på ett sätt som blir begripligt. Fallos 

betecknar därför begäret efter ett fullständigt vara, en fullständig artikulation. Då diskursen 

aldrig kan artikuleras i sin helhet betecknar fallos samtidigt brist, frånvaro av totalitet – de 

alltid beslöjade aspekterna av tillvaron.    

 

Två aspekter i Lacans version av Oidipus är här centrala. Först, vad gäller subjektet, skiljer 

sig den psykoanalytiska förståelsen av människan från den humanistiska. För Lacan och så 

även Freud, är människans möjlighet till självkännedom och autonomi begränsad. Efter den 

oidipala kastrationen är individens psykologiska vara kluvet – i ett jag som förgäves försöker 

bekräfta sina illusioner och ett omedvetet varifrån begäret emanerar och som utgör den plats 

från vilken hon talar (Reeder, 1994). Vidare, gäller för detta symboliska system att det är 

fallocentriskt (se fotnot 3). När Lacan förskjuter Freuds reala penis mot en symbolisk fallos 

understryker han hur dess värde skapas i ett socialt och kulturellt meningssammanhang 

snarare än i ett anatomiskt-essentiellt. Den kvinnliga och manliga positioneringen i 

förhållande till signifianten fallos samt de olika begärsstruktureringar som följer, är möjliga 

enligt Lacan, endast på grund av en civilisation inom vilken det manliga överordnas det 

kvinnliga. Fallocentrism, kan alltså läsas som en konception av en samhällelig ordning inom 

                                                 
8 Fantasm er utgör inom psykoanalytisk teoribildning de mönster genom vilka en person försöker skapa 

förståelse för sig själv, sina relationer och sin verklighet. Fantasmen är en form i det omedvetna genom vilket 

begäret koncentreras och objektiveras med betydelse för idiosynkratiska uttryck i förhållande till bland annat 

kön, existensen, döden, erotik (Reeder, 1994).    
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vilket ett kön erkänns och bekräftas – det manliga – och det andra könet negeras och 

förringas – det kvinnliga. Nödvändigheten i detta sätt att forma och befinna sig i det 

symboliska är som vi ska se, utgångspunkten för Irigarays kritik av Lacan. Är det symboliska 

en historielös struktur som måste bäras en av signifiant med manliga konnotationer? Behöver 

språket alltid fungera utifrån en dikotom och hierarkiskt ordnad logik?         

 

Strukturalism, poststrukturalism och det feminina som tecken 

Centralt för det poststrukturalistiska tänkandet är ett ifrågasättande av fasta värden mot vilka 

moral, vetenskap eller politik kan luta sig (Weedon, 2000). Bakgrunden till denna kritik är i 

stor utsträckning influerad av Derridas språkteoretiska arbeten och hans dekonstruktiva 

metod för att lösa upp rigida binära oppositioner. Hans dekonstruktion av könsdikotomin och 

synliggörandet av termen ”kvinna” som definierat genom det icke-manliga har varit en 

utgångspunkt för Irigarays kroppsmaterialistiska genusteori.   

 

Derrida problematiserade den tidigare strukturalisten Fredinand de Saussures språkstudium 

som i korthet handlat om att visa språkets betydelse för hur människor konstruerar sin 

upplevelse av verkligheten i den materiella världen. Saussure ifrågasatte en på sin tid utbredd 

uppfattning om att språket på ett direkt sätt speglade en utanförliggande verklighet. Genom 

att visa hur grundläggande språkliga enheter får sin betydelse genom skillnader mot andra 

enheter inom ett specifikt språksystem, kunde Saussure argumentera för ett teckens relativa 

innebörd och därifrån ifrågasätta tanken om fasta identiteter med utomspråkliga referenter 

(Saussure, 1916/1970).9 Derrida tog i sin analys, fasta på Saussures betoning på språkliga 

skillnader, men gav meningsskapande en långt mer flyktig karaktär. Vår upplevelse av 

innebörden i, låt säga ett ord, en mening eller en text, uppstår enligt Derrida inte enbart som 

kontrastverkan mellan språkliga enheter utan i en slags rörelse genom och utanför det 

artikulerade (Derrida, 1967/2016).10 Han introducerade termen différance – att skilja/att dröja 

– för att beskriva just detta meningsproducerande;  

 

Différance is the systematic play of differences, of the traces of differences, of the spacing by means of 

which elements are related to each other. This spacing is the simultaneously active and passive (the a 

of différance indicates this indecision as concerns activity and passivity, that which cannot be governed 

by or distributed between the terms of this opposition) production of the intervals without which the 

“full” terms would not signify, would not function (Derrida, 1981, sid. 27).  

 

                                                 
9 Resonemanget förs av Ferdinand de Saussure i verket Kurs i allmän lingvistik. Han driver där tesen att 

tänkande till sin natur är en amorf massa som ordnas till begriplighet genom språket. Språket vidare, kan förstås 

som ett teckensystem, inom vilket de enskilda delarna vinner sin mening i relation till systemet som helhet. 

Tecknets (signe) dubbla natur, med en begreppslig sida (signifié) och en ljudföreställande sida (signifiant) 

skapar, enligt Saussure, mening i sitt arbiträra förhållande till varandra and andra tecken. Betydelse uppstår 

därför hos Saussure genom skillnader inom ett överindividuellt teckensystem, inte genom fasta identiteter med 

utomspråkliga referenter (Saussure, 1916/1970). 
10 Utifrån Derridas verk Of Grammatology [Om grammatologin, min Övers.], i vilket han vänder sig mot idén 

om tecknets mening som beroende av ett språksystem. För Derrida är mening ett någonting som uppstår utifrån 

det Saussure kallat den ljudföreställande sidan (signifiant). Mening står inte relation till negationer av andra 

begrepp eller något språksystem, så som Saussure menade, då detta förutsätter en ontologi av närvaro. Mening, 

argumenterar Derrida, skapas i en rörelse över det artikulerade med oändliga associationer till både det 

närvarande och det frånvarande (Derrida 1967/2016). 
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Mening, som här behöver förstås i utvidgad bemärkelse, blir alltså ett resultat av skillnad 

mellan oändligt närvarande, såväl som frånvarande element. De ontologiska implikationerna 

av detta différance, denna idé om skillnad som villkor för kunskapande, sträcker sig utanför 

en enbart lingvistisk domän. När Derrida, underminerar idén om fasta språkliga identiteter 

skakar han samtidigt grundsatserna för mycket av det västerländska tänkandet. Vårt tänkande, 

vår perception och vårt medvetande tycks samtliga vila på en illusion om en bakomliggande 

garant (Derrida, 1967/2016). Vad han kallar närvarons metafysik och fallogocentrism, gäller 

de principer som riktat filosofin (inklusive vissa aspekter av kulturen) från Platon till vår tid 

mot ett sökande efter någonting närvarande, sant och neutralt att värdera verkligheten 

utifrån.11 Denna förhärskande logik har, enligt Derrida, opererat genom ett upprättande av 

dikotomier så som själ/kropp, manligt/kvinnligt, ideal/materia enligt en logik där ett värde 

premierats och sett som överlägset det andra. I en våldsam rörelse som inte bara ignorerat den 

oändlighet av skillnad som alltid kommer före illusionen om identitet har logocentrismen 

också verkat exkluderande och hierarkiskt (Ibid; Bradley, 2008).  

 

Synliggörandet av förutsättningarna för just denna metafysik, kunskapandets premisser har 

varit av stor betydelse för poststrukturalister, inklusive Irigaray (Whitford, 1991). Med hjälp 

av den dekonstruktiva metoden har det varit möjligt att ifrågasätta essentialistiska 

uppfattningar om kön genom att visa på diskursens ständiga förskjutningar och glidningar. 

För henne till skillnad Derrida, inrymmer dock dikotomin manligt/kvinnligt en långt mer 

vidsträckt kulturell problematik. Som jag kommer att försöka visa finns i negationen av det 

kvinnliga också en negation av den levande materien, av kroppen och av den moderliga 

funktionen som uppenbaras när denna lingvistiska teori förs samman med psykoanalytiska 

perspektiv. 

 

Irigarays feministiska projekt – om möjligheten att tänka skillnad positivt   

Irigarays feministiska och filosofiska projekt är en vidsträckt ambition om att tänka 

annorlunda kring den värld vi lever i så att den kan se annorlunda ut imorgon. Eftersom det 

hon eftersträvar ännu inte existerar, finns det alltid en dubbelhet i det hon skriver. Å ena sidan 

använder hon begrepp som kvinna, könsskillnad, identitet, kultur och natur för att ringa in en 

social verklighet, å andra sidan vill hon i sin egen användning av dessa begrepp omstöpa, 

utvidga deras innebörd till att inbegripa det som den hegemoniska västerländska kulturen 

stängt ute. I första hand handlar detta omformande om att erkänna radikal könsskillnad – att 

tänka könsskillnad på ett annat sätt än som motpoler enligt en logik där kvinnan definieras 

som mannens skugga, som det partikulära i relation till det universella.  

 

Irigaray vill etablera ett språk och en kultur också för kvinnor att göra sig hemmastadda i och 

genom. Enligt henne har kvinnor, sedan antiken och fram tills idag stängts ute från de platser 

                                                 
11 Fallogocentrism är ett begrepp introducerat av Derrida med stort inflytande inom poststrukturalistisk 

teoribildning. Begreppet är en sammansättning av fallocentrism och logocentrism med syfte att synliggöra hur 

västerländska kunskapsprocesser är centrerade kring det manliga könet och en särskild form av rationalitet. 

Fallocentrism betecknar ett system där fallos/det manliga könet är överordnad som symbol och källa till makt. 

Logocentrism ringar in tendensen hos vissa aspekter av samhället att värdera en språklig och universellt 

orienterad epistemologi. Som begrepp fungerar fallogocentrism som kritik mot dessa symbolsystem (Langan, 

2014).  
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- de symboliska och imaginära strukturer - inom vilka möjligheten att träda fram som ett 

subjekt i sin egen rätt existerar (Irigaray, 1977/1985). Utifrån en poststrukturalistisk 

förståelse om människans belägenhet, menar Irigaray att kvinnor inte erbjudits de nödvändiga 

förutsättningarna för att kunna positionera sig som talande subjekt, upprätta en egen identitet 

eller artikulera sitt begär, något som i sin tur fått ödesdigra konsekvenser för hela det sätt på 

vilket vi idag organiserar vår verklighet. För henne kommer detta av en västerländsk logik 

tillhörande ett manligt idiolekt som negerat förekomsten av radikal skillnad och istället 

uppfattat kvinnan – den andra – som ett objekt, en defekt man eller som en projektionsyta för 

sina egna fantasier (Irigaray, 1994).  

 

I likhet med Derrida och Lacan, identifierar Irigaray en social ordning – en 

logocentrism/fallocentrism/fallogocentrism, som genomsyrar den västerländska kulturen och 

placerar det manliga som norm och ideal (Irigaray, 1994). För henne har denna logik 

möjliggjorts inom “the metaphysics of the Same”, en slags ekonomi inom vilken ett kön, en 

signifiant, en logik premieras på bekostnad av att förstå skillnad positivt (Whitford, 1991). I 

sin avhandling Speculum of the other woman (1974/1985) illustrerar hon hur denna 

västerländska metafysik opererat genom historien. Genom nedslag i klassiska filosofiska 

texter - av bland andra Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, också Freud - visar hon 

hur deras ontologiska och epistemologiska antaganden vilar på en narcissistisk önskan om att 

låta sitt eget tänkande, sitt manliga ego, vara alltings mått. I ett våldsamt avståndstagande 

från existensens materiella villkor, från sitt ursprung i den moderliga livmodern och i den 

föränderliga materiens domän, har mannen sökt sig mot transcendentala eller universella 

principer som villkor för kunskap (Irigaray, 1977/1985). I en ignorant dröm om att bygga ett 

allomfattande system, har det som möjliggjort och alltid undflyr samma system, fixerats eller 

blivit förträngt:  

 

in the crowning glory of the Idea (of the) All. End of all. Which holds the project of all genealogy, 

though it is never made flesh for all that. Greedy of its substance whose economy sustains its reality. 

An ideal that will not submit to being determined by the diversity of any matter, but confers and 

conserves its own identical identity. Like unto self, unaided by any re-presentation of figuration. 

Certainty of self-identity, unassisted by any mirror. Is this true? In that case, how do the ideal 

organization of the All and the absolute intelligence relate to one another? (Irigaray, 1974, s. 298) 

 

Irigaray ställer frågan om vad som exkluderats i den västerländska historiens 

konceptualisering av rationalitet - vilka drömmar och rädslor, frågar hon sig, driver det 

tänkande som söker fasta identiteter och universella sanningar? Hennes eget svar, radikalt 

och sant nyskapande, är djupt förankrat i psykoanalysens förståelse av tänkandeprocesser.  

 

Likt Freud och Lacan, ser Irigaray människans självuppfattning/hennes jag som först och 

främst ett kroppsligt jag (Freud, 1923/2011; Lacan, 1973/2006). Den föreställningsvärld i 

vilken människan framlever sitt liv, är enligt psykoanalysen på ett mycket intrikat sätt 

frambringat av denna kropps sinnliga/taktila interaktion med omvärlden. I klassisk 

psykoanalytisk teori är njutningen av födointag, excesser med exkrementer eller en förälders 

försvinnande från synfältet exempel på de existentiella erfarenheter som på ett grundläggande 

plan organiserar de senare tänkandet i riktningar mot lust/olust, aktivitet/passivitet, 
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makt/maktlöshet, insida/utsida närvaro/frånvaro osv. För Irigaray har den manliga 

sexualitetens dominans på liknande sätt präglat de imaginära och symboliska strukturer vi 

kommit att uppfatta som neutrala. Den manliga morfologin, idealiseringen av den erigerade 

penis, understödjer enligt henne, principer som: 

 

identity; (also expressed in terms of quantity and ownership), the principle of non-contradiction (in 

which ambiguity, ambivalence, or multivalence have been reduced to a minimum); and binarism (e.g. 

nature/reason, subject/object, matter/energy, inertia/movement) - as though everything had to be either 

one thing or another  (Whitford, 1991, s. 59)  

 

Utifrån imaginära drömmar om att avgränsa och skapa fasta former, har den kvinnliga 

morfologin på ett mer fördolt plan fått verka som komplement - som amorf substans, 

behållare, som yta, som hål (Irigaray, 1974/1985). I Speculum visar Irigaray hur dessa 

imaginära föreställningar, om och om igen genom historien, utkristalliserar sig som en bild 

om sexuell skillnad “in which active form-giving force is aligned with the father alone, 

whereas the mother is an utterly passive receiver” (Jones, 2011, s. 76). I det Irigaray betraktar 

som ett slags kulturellt omedvetet är det feminina passivitet, osynligt och utan form men ändå 

ständigt närvarande genom att vara formernas förutsättning.   

 

Fantasier i det imaginära är i sig inte ett problem, men blir farliga när de i sina symboliska 

uttryck porträtterar världen på ett visst sätt. I “vetenskap, filosofi, religion och politik” har 

män historisk talat och skrivit, vilket fått dessa institutioner att fungera utifrån en “manlig 

föreställningsvärld, ett könsbestämt universum. Ingalunda neutralt” (Irigaray, 1994, s. 25). I 

sanningens och den goda viljans namn har världen organiserats och beskrivits i termer av 

objektivitet, mätbarhet, allmängiltighet, produktion och lönsamhet som om dess själlösa 

väsen kunde observeras på distans (Ibid.). Utan respekt för det levande och närande, har 

kroppar, natur och grupper av människor kunnat exploateras i en naiv dröm om framsteg och 

ordning. Psykologin är inget undantag – utan snarare ett särskilt oroande området med tanke 

på att dess studieobjekt involverar psyke, kropp och språk – vilket jag vill visa med den här 

uppsatsen. Irigaray om förändring:  

 

En av de lämpligaste utgångspunkterna, om man vill få till stånd ett ifrågasättande av forskningens 

resultat, är att ställa frågor som rör det forskande subjektet och den inverkan som dess psyke och kön 

har på diskursen, på upptäckterna och det sätt varpå dessa presenteras. (Irigaray, 1994, s. 29) 

 

 

Den imaginära rationaliteten eller kunskapens morfologi  

Den institutionaliserade medicinen - den medicin som praktiseras av auktoriserade läkare, 

som söker vetenskapliga beskrivningar av sjukdomsförlopp och behandlingsmetoder, som har 

makten att hålla människor instängda på mentalsjukhus under obestämd tid - hämtar enligt 

Irigaray, sin legitimitet från en särskilt typ av rationalitet hon förstår som manlig (Irigaray, 

1994). När Freud och Breuer i inledningen till Studier i hysteri skriver att de söker efter “den 

utlösande faktorn” eller konstaterar att “hysterikern lider huvudsakligen av reminiscenser” 

ger de uttryck för just denna kunskapssträvan mot det universella, objektiva, generellt sanna 

(s. 25, 30). Tron på möjligheten att skapa ordning i en värld av ständig förändring och rörelse, 
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att finna avgränsade kategorier med bestämt innehåll vilka kan utgöra vetandets hållpunkter 

är som jag försökt illustrera i avsnittet ovan om hysteri, utmärkande för den vetenskapliga 

medicinens själva kunskapssträvan. Visserligen visar Freud redan i dessa tidiga fallstudier 

prov på ett radikalt nytänkande när han utmanar den positivistiska vetenskapspraktik han 

skolats i för att istället intressera sig för talet, psykiska föreställningar och mer litterära 

forskningsframställningar - samtidigt hävdar Irigaray att denna förskjutning förblir inom ”De 

sammas” metafysiska plan och snarare än tydligare visar på dess inneboende logik (Irigaray, 

1977/1985). Någonting i just frågan om hysteri, rör en alldeles särskild historisk situation 

som går utöver dessa enskilda patienter.  

 

I The man of Reason (1984) skriver Genevieve Lloyd om hur “our ideals of Reason have 

historically incorporated an exclusion of the feminine, and /.../ femininity itself has been 

partly constituted through such process of exclusion” (s. 8). Hon menar att 

konceptualiseringen av sanning, rationalitet, kunskap genom den västerländska historien vilat 

på strukturer av över- och underordning inom vilken den mänskliga naturen delats i två och 

en maskulin norm konstrueras genom ett överskridande eller en transcendens av femininitet, 

vilken i sin tur konstruerats inom dessa strukturer (Lloyd, 1984). Det rena tänkandet, så 

centralt inom vetenskaperna, kritiseras här som möjligt inom en logik där grundläggande 

element - naturen, kroppen, passioner, pluralism, motsägelse, ambivalens, för att nämna 

några - på ett symboliskt plan överskridits, förkastats eller nedvärderats.12 Whitford 

argumenterar för att Irigarays tänkande, utifrån en liknande analys, handlar om att synliggöra 

och rubba dessa exkluderande strukturer (Whitford, 1991). Specifikt för Irigaray är hennes 

sätt att använda psykoanalysen som dialogpartner för detta projekt. Detta sker dels genom att 

agera som analytiker mot det kulturellt omedvetna för att synliggöra dessa verkningssätt och 

projektioner; dels som jag visade tidigare hur olika former av tänkandeprocesser hör nära 

samman med våra kulturella representationer av kroppens morfologi och vidare genom att 

hävda att tänkandet i det omedvetna bör genomsyras av den så kallade urscenen.13 Irigaray 

menar, i analogi med en klinisk erfarenhet, att tänkandet på ett omedvetet plan, för att vara 

skapande och fertilt bör baseras på en sexuell förbindelse mellan man och kvinna; detta i 

kontrast till ett sterilt tänkande som uppstår när en del av jaget förtrycker en annan (Whitford, 

1991; Irigaray, 1984).  

 

Inom psykoanalysen finns en idé om tänkandets nära relation till kroppen. När Freud 

utvecklar sin psykoanalytiska teori, argumenterar han för att jagupplevelse (ego) och 

                                                 
12 Det här är en kritik som har beröringspunkter med en poststrukturalistisk/dekonstruktiv språkteori. Enligt 

Derrida bär exkluderande strukturer på en våldsakt där en terms fasta betydelse etablerar sig som 

betydelsegivande genom att hierarkiskt positionera sig som överordnad (Derrida, 1967/2016). Irigaray 

understryker också hur en våldsamhet, en kanalisering av dödsdriften, är vad som vidmakthåller 

fallogocentrism. Enligt henne är dödsdriften, eller våldsamhet i allmänhet, en ofrånkomlig aspekt av människans 

natur men vilken skulle kunna distribueras på ett mindre destruktivt sätt än som inom det rådande symboliska 

(Irigaray, 1984). 
13 Urscenen är en idé inom psykoanalytisk teoribildning som behandlar människan relation till sitt eget ursprung 

i föräldrarnas sexuella möte.  Termen förekommer hos Freud (urszenen) i ett manuskript från 1897 och beskrivs 

då som en traumatisk insikt eller erfarenhet. Hos senare teoretiker så som den Kleinianska skolan är denna 

omedvetna fantasi även en potentiell källa till psykisk flexibilitet och tacksamhet (Laplanche & Pontalis, 

1973/2006).  
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tänkandeprocesser främst bör förstås som ytfenomen av djupare upplevelser av nära 

relationer, hallucinationer och sinneserfarenheter (Freud, 1923/2011).14 Tänkandet kan enligt 

psykoanalysen, inte frikopplas en mycket kroppslig och komplex mänsklig tillvaro utan är 

alltid genomsyrad av passioner och föreställningar. För att beskriva detta samspel mellan 

tänkandeprocesser och kroppslighet använder Irigaray Lacans begrepp det imaginära.15 Där 

Lacan tänkte sig det imaginära som bärare av ontologiskt determinerande omedvetna 

fantasier om identitet, mening, koherens frågar sig Irigaray i vilken utsträckning dessa 

kategorier är formade av det dominerande könets morfologi (Irigaray, 1985). I Speculum 

visar hon hur den fallogocentriska ordningens subjekt representerar rationalitet utifrån 

föreställningar om den maskulina sexualiteten med följd att femininitet definieras som rest 

eller underbyggnad (Irigaray, 1974/1985). I den imaginära ekonomin hos Freud, såväl som 

Lacan, styr principer om välavgränsade kategorier, om det synliga, om det själv-identiska i 

enlighet med den hur den idealiserade manliga sexualiteten organiserats kring ett avgränsat 

synligt organ - fallos. Hon finner i sin läsning inte det sexuellt specifika för kvinnan - ingen 

moderlig genealogi, inget havandeskap, ingen möjlighet för kvinnlig njutning, inga spår av 

hennes morfologiska former vilka skulle kunna bära andra strukturerande principer - “the 

feminine finds itself defined as lack, deficiency, or as imitation and negative image of the 

subject” (Irigaray, 1977/1985, s.78). Hon blir representerad som en defekt man, en kopia, en 

brist.   

 

Irigarays imaginära har likheter med det imaginära hos psykoanalytikern och filosofen 

Cornelius Castoriadis (1922-1997). Castoriadis kritiserade Lacans framställning av det 

imaginära utifrån dess bristande relation till en historisk och socialt betingad verklighet 

(Castoriadis, 1975/1987). Det imaginära menade han, är verkligen en ontologiskt 

determinerande fantasi, men den har också en social och historisk kontext vilken formar dess 

sätt att framställa verkligheten – i varje givet samhälle materialiseras det imaginäras former 

genom att postulera: “what is and what is not, what has worth and what does not, and how, in 

what way is or is not, does or does not have worth that which can actually be or have worth” 

(s. 368). Likt Irigaray argumenterar Castoriadis för att det västerländska imaginära, haft ett 

särskilt sätt att begripliggöra självet, vetandet och världen utifrån fasta identiteter i en “logic-

ontology of the same, of repetition, of the forever intemporal” utan möjlighet att ontologiskt 

omfatta blivande, pluralism, det icke-avgränsade (s. 181-183). Också Irigaray lokaliserar ett 

kulturellt dominerande västerländskt imaginärt men förstår dess logik som patriarkalt 
                                                 
14 I Freuds redogörelse för egot, beskriver han en inre organisering av mentala processer vilka möjliggör 

upplevelsen av identitet och sammanhang ur ett flöde av processer vilka karaktäriseras av brist, fragmentering 

och icke-differentiering. Egot utvecklas i den tidiga föräldrarelationen och är därmed genomsyrad av affekt. 

Vidare är egot inte synonymt med medvetandet utan till viss del medvetet och till viss del omedvetet. När Freud 

beskriver denna instans i psyket liknar han den vid projektion av kroppens yta som också på ett ytligt sätt 

representerar de mentala processernas (Freud, 1923; Laplanche, 1973). Omdömet exempelvis, den intellektuella 

förmågan att skilja rätt från fel menar Freud i fantasin hör samman men den kroppsliga önskan att ta in det som 

är gott i kroppen och föra ut det som är skadligt eller dåligt (Freud, 1925).  
15 Whitford understryker hur Irigarays imaginära avviker från den Lacanska definitionen. Enligt henne har 

termen, utöver sin psykoanalytiska hemvist, konnotationer till fenomenologi, kritisk teori och estetik med en 

följande skiftande innebörd. Det imaginära kan vara individuellt och socialt, det kan ta symboliska uttryck i 

myter eller poesi men det kan också vara omedveten fantasi. Mest relevant i den här uppsatsen är att det 

rationella alltid är imaginärt format och att det imaginära, i sin tur, alltid är socialt och historisk präglat 

(Whitford, 1991). 
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grundad och dess dysfunktion som ett exkluderande av den kvinnliga särarten –”the sexual 

indifference that underlies the truth of any science, the logic of every discourse” (Irigaray, 

1977/1985, s. 69). När Irigaray likt Castoriadis undersöker möjligheterna för det imaginäras 

transformation är det därför stället genom ett framhållande av det feminint imaginära.  

 

Det feminint imaginära –“neither one nor two…”16  

Irigaray återkommer i sitt arbete till det feminint imaginära, något som har att göra med dess 

plats och dess möjlighet att påverka den rådande symboliska ordningen. Som många av 

hennes begrepp är konnotationerna många och innebörden skiftande beroende på kontext:  

 

there is the position of the female in the male imaginary; there are the scraps and debris of what might 

be an alternative imaginary (a fragmented female imaginary); there is the anticipation of a more fully 

deployed female imaginary which might exist in creative intercourse with the male (Whitford, 1991, s. 

67-68).  

 

I den fallogocentriska ordningen, finns enligt Irigaray, inte något symboliskt stöd den radikalt 

Andre – ingen möjlighet (eller mycket begränsad) för det feminint imaginära att representera 

sig. För levande kvinnor innebär detta att hennes drifter inte kan struktureras symboliskt och 

att hennes begär inte organiseras på ett sätt som gör det möjligt att känna kärlek till sig själv 

eller andra. I det imaginära fungerar hon istället som den underbyggnad eller det icke-

differentierade tillstånd som möjliggör all kategorisering och all organisering av verkligheten 

(Irigaray, 1974/1985). Hon representerar det utanför diskursen, det formlösa:  

 

She herself is without figure or face or proper form, for otherwise ”(she) would take the impression 

badly because (she) would intrude (her) shape. Thus she is nothing, but shares in everything […] 

Needed to define essences, her function requires that she herself have no definition (Irigaray, 

1974/1985, s. 307) 

 

När verkligheten organiseras – vilket den givetvis måste för att blir begriplig, uppkommer 

alltid en rest, och detta utomliggande menar Irigaray i den monosexuella ordningen 

representeras som feminint – [s]he funktions as a hole…” (Irigaray, 1974/1985, s. 71). Det 

problematiska i den rådande ordningen är, som Irigaray ser det, att 

subjekt/identitet/rationalitet/epistemologi i det imaginära förbinds med det manliga och att 

den (nödvändiga) fördiskursiva dimensionen av tillvaron förbinds med det kvinnliga (Ibid). 

Det är denna tudelning som får konsekvenser för både tänkandet och för kvinnans belägenhet. 

Rationaliteten/logos blir enligt Irigaray sterilt och repetitivt i frånvaro av den radikalt Andra, 

och kvinnan i sin tur hamnar i ett tillstånd av hemlöshet som jag återkommer till.   

 

Men Irigarays feminint imaginära bär också en utopisk dimension. När hon adresserar frågan 

om förändring är föreställningen om ett specifikt feminint imaginärt avgörande för 

möjligheten att tänka sig ett symboliskt i vilket också kvinnor skulle kunna finna 

representationer för sin identitet och möjlighet att tala som subjekt. När hon i This sex which 

is not one (1977/1985) beskriver den kvinnliga sexualiteten som “that contact of at least two 

                                                 
16 (Irigaray 1977/1985, s. 26). Irigaray om hur kvinnan representeras i kulturen, i ett resonemang om 

tänkandeprocessernas morfologi.  
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(lips) which keeps women in touch with herself, but without any possibility of distinguishing 

what is touching from what is touch” är det med ett subversivt uppsåt (s. 26). Hon har här 

blivit tolkad som strategisk essentialist, baserat på hennes metod att öppna för ett psykiskt 

och lingvistisk utrymme i vilket feminin specificitet kan kultiveras (Jones, 2011). De två 

läpparna är en bild, i vilken den kvinnliga kroppen är medierad som symbolisk figur. Det är 

en aktion för att balansera en kultur präglad av likhet/metafor/system/ändlighet mot 

kontingens/metonymi/diskurs/oändlighet. Metonymi är en annan typ av logik en den 

dominerande, det är en logik av ”likeness between non-identical terms, and which thus allows 

sameness to co-exist with difference” (Ibid, s. 171). Med det två läpparna introducerar 

Irigaray inte enbart en representation för kvinnlig särart, hon visar på ett annat logos i vilket 

två identiteter kan existera parallellt utan att innebära separation, opposition eller 

substituering.  

 

I förlängningen handlar den här figuren om att hitta representationer för en kvinnlig 

genealogi. Om att i kulturen erkänna kvinnan som någonting annat än enbart moder. 

Utvecklingspsykologisk krävs att flickan kan identifiera sig med att vara kvinna utan att 

förringa det beroende som finns mellan mor och dotter – ”[s]he is neither one nor two” 

(Irigaray, 1977/1085, s. 26). Det handlar inte primärt om att beskriva vad det kvinnliga är 

utan att rubba på den logik som utestänger mångfald, förändring, det radikalt andra, genom 

att öppna för andra former representation vilka skulle kunna vara mindre förtryckande för 

kvinnor. Det är absolut inte ett projekt för att ringa in vad en kvinna är utan om att skapa ett 

utrymme för blivande och mångfald - [h]er sexuality, always at least double, goes even 

further: it is plural” (Irigaray, 1977/1985 s. 28).  

 

Déréliction - kvinnlig hemlöshet i språket 

Syftet med den här uppsatsen är i första hand att använda Irigarays tänkande för att tolka 

Freuds hysteriska kvinnor från ett något annat perspektiv än det klassiskt medicinska eller 

psykoanalytiska. Att betrakta den medicinska rationaliteten som genomsyrat av ett manligt 

imaginärt är det första steget i en sådan ambition – det andra är att se hur Irigaray förstår 

verkliga kvinnors belägenhet i en fallogocentrisk ordning. Detta stycke syftar till en sådan 

beskrivning, ordet déréliction är utgångspunkten.  

 

Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, och ur ett psykoanalytiskt, är symboler (med särskild 

betoning på språket) avgörande för människans socialisering i kulturen och hennes möjlighet 

att bli till som talande subjekt (Weedon, 2000). Detta har beskrivits ovan och jag har även 

presenterat en antydan om vikten av metonymi i sammanhanget. När Irigaray i sina texter, 

hänvisar till det symboliska är detta i vid bemärkelse och avser de lingvistiska, sociala, 

semiotiska, strukturella, kulturella, ikoniska, teoretiska, mytiska och religiösa 

representationer som sammantaget utgör människans värld (Whitford, 1991). Irigarays 

uppfattning, och det som gör henne radikal, är hur hon ser detta symboliska som färgat av ett 

köns historiska och sociala dominans i kulturen och följden därav att kvinnor bli hemlösa 

inom denna ordning. Enligt henne, resulterar “det sammas metafysik” i att mäns ontologiska 

status blir som habiter (bosatta) och att kvinnors ontologiska status blir i déréliction 
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(övergivna, försummade).17 Verkliga män skapar i kulturen hem för sig genom exempelvis 

teorier eller faktiska byggnader, kvinnor – i brist på självrepresentation, finner samma miljö 

främmande i en värld som inte är skapad för dem.  

 

Enligt Irigaray innebär födelsen för alla människor ett tillstånd av brist eller förlust.18 Livet är 

initialt det att sakna hemvist, att befinna sig i en icke-symboliserad tillvaro – i déréliction 

(Irigaray, 1984). För att kunna representera sig själv – socialt, kulturellt och politisk, krävs 

tillgängliga figurationer, bilder eller representationer vilka kan mediera tillvaron.  

Symbolsystemet gör det möjligt att omvandla, drifter/känslor/passioner till tecken, det 

möjliggör sublimering och kultivering. En parallell kan dras till det samtida psykoanalytiska 

begreppet mentalisering, introducerat av Peter Fonagy och Anthony Batman, vilka 

understryker vikten av symboliseringsförmåga för att kunna härbärgera rudimentära mentala 

tillstånd, för att kunna skapa mening i tillvaron, för att kunna förstå och göra sig förstådd 

socialt. De skriver: 

 

[m]entalizing is the process by which we make sense of each other and ourselves, implicitly and 

explicitly, in terms of subjective states and mental processes. It is a profoundly social phenomenon: as 

human beings, we generally (and automatically) form beliefs about the mental states of those with 

whom we interact, and our own mental states are strongly influenced by these beliefs (Batman & 

Fonagy, 2013, s .595).  

 

Att jämföra Irigaray med Fonagy och Batman är kanske inte helt självklart men syftar till att 

understryka den vikt psykoanalysen lägger vid symboliska representationer och mediering av 

tillvaron genom bilder/idéer/ord. Irigarays invändning handlar om att de tillgängliga 

symbolerna (ex. ord som “kärlek” eller “själv”) är långt mer socialt formade än Fonagy och 

Batman tänker, och vidare att detta symbolsystem verkar exkluderande för kvinnor.   

 

Män och kvinnors status i det symboliska är problematiskt av flera skäl. För män, vilka 

ontologiskt gör sig hemmastadda genom en slags steril transcendens från livet och “oavbrutet 

[söker] att konstruera och skapa hem för sig själva överallt; grottor, hus, kvinnor, städer, 

språk, koncept, teorier etc” (Irigaray, 1984, s. 133). Genom ägande, appropriering, 

neutralisering och dominans blir deras tillvaro stabil men tom och destruktiv. Det blir till 

exempel oproblematiskt att exploatera naturen när mannen själv projicerar sina materiella 

dimensioner på kvinnan. För kvinnor erbjuder kulturen “to few figurations, images, or 

representations by which to represent herself (Irigaray, 1974/1985, s.71)”. Hon befinner sig i 

ett tillstånd av déréliction, “suffering from drives without any possible representatives or 

representation. For them, the transformation of the natural to the social does not take place” 

                                                 
17 Enligt Whitford beskriver déréliction kvinnors belägenhet i patriarkatet. Begreppet har kraftfullare 

konnotationer på franska än engelska (dereliction) i att också beskriva “the state of being abandoned by God, or 

in mythology, the state of an Ariadne, abandoned on Naxos, left without hope, without help, without refuge 

(Whitford, 1991,  s.77-78). 
18 Även om Irigaray använder brist som människans belägenhet utanför det symboliska ska detta inte likställas 

med Lacans beskrivning av människans ontologiska status som bristande. Till att börja med skriver Irigaray in 

sig i en tradition av poststrukturalistiska tänkande hos vilka skapande och bilvande är betonat (Braidotti,  2011). 

Vidare innefattar hennes projekt att omstöpa det symboliska så att det inte längre innebär den alienation Lacan 

ansåg oundviklig utan snarare förstås som ett ständig produserande av livsmöjligheter.    
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(Irigaray, 1977/1985, s.189). Enligt Irigaray står kvinnor utan möjlighet till sublimering av 

sitt begär, utan möjlighet att representera sig med hjälp av en identitet, utan möjlighet till 

mediering av känslor. Vill hon träda in i det symboliska får hon göra det som man, annars är 

hon hänvisad till ett oförmedlat vara. Av alla de konsekvenser denna hemlöshet för med sig, 

kommer jag att fokusera på det som är mest relevant för min frågeställning nämligen den 

grymhet som uppkommer i relationer vilka inte medieras genom språket, den 

självdestruktivitet och patologi som blir följden av en tillvaro i brist på symboliska uttryck 

(Irigaray, 1984). Förståelsen av hysteri som en konsekvens av denna hemlöshet.  

 

Mimesis. Imitation som strategi   

Att läsa Irigaray är att träda in i en främmande värld – syntaxen är annorlunda, resonemangen 

associativa, bildspråket rikare och frågorna fler. Jag blev först förvirrad av texten men sedan 

indragen, påverkad. Irigarays sätt att uttrycka sig skiljer sig från traditionella akademiska 

texter av likande skäl som många andra poststrukturalister och postmoderna feministiska 

tänkare. Då språket och framställningssättet förstås som verklighetsskapande krävs att detta 

används på ett sätt som stimulerar de idéer som samtidigt artikuleras.  

 

Under det mångtydiga och svårdefinierade begreppet mimesis har människans olika sätt att 

mediera sin tillvaro studerats ur filosofiska, estetiska och sociala perspektiv. Genom tid och 

rum har sättet att uttrycka, representera och beskriva världen skiftat med konsekvenser för 

hur samma värld uppfattas och i förlängningen skapas. Variationer uppkommer som följd av 

att olika dimensioner av den mänskliga tillvaron lyfts fram, förenas och tar gestalt – ofta 

inkluderas kroppen, relationer, bilder, affektivitet och aktivitet (Gebauer & Wulf, 1996). I 

Gunter Gebauers och Christoph Wolfs översiktsverk diskuteras hur och på vilket sätt mimesis 

tagit form i olika sammanhang. Mimesis framträder i deras tolkning som en plats där gränsen 

mellan fiktion, bilder och realitet luckras upp, även objekt och subjekt – det liknas vid en 

process i vilken inre och yttre värld förenas och blir meningsalstrande. Mimesis får även en 

betydande politisk dimension då makt att symbolisera världen, även är makt att representera 

sig själv, andra och att tolka denna värld (Ibid.).  

 

Inom ett postmodernt paradigm har mimesis aktualiserats då begreppet bär potential att 

utmana den dominerande logik som anses destruktiv och förtryckande (utifrån ett tänkande 

som förhåller sig objektivt och instrumentellt tillhörande ett autonomt subjekt). Mimesis 

används då för att illustrera hur produktionen av symboliska världar sker inom relationella 

nätverk vilket gör mimesis till både teori och praktik, disciplinärt överskridande och aldrig 

statiskt (Gebauer & Wulf, 1996). Irigaray skiljer mellan två former av mimesis;  

 

there are two mimeses. To simplify: there is mimesis as production, which would lie more in the realm 

of music, and there is the mimesis that would be already cought up in a process of imitation, 

specularization, adequation, and reproduction. It is the second form that is privileged throughout 

history of philosophy and whose effects/symptoms, such as latency, suffering, paralysis of desire, are 

encountered in hysteria. The first form seems always to have been repressed, if only because it was 

constituted as an enclave within a “dominant” discourse. (Irigaray, 1977/1985, s.131)  
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Den fallogocentriska ordningen har enligt Irigaray ett sätt att framställa tillvaron som blir 

upprepande, fastlåsande och hämmande för begäret. När den patriarkala kulturen speglar 

världen finns inte utrymme för radikal skillnad vilket får förödande konsekvenser för den 

kvinnliga genealogin och kvinnors möjlighet till identitetsskapande och subjektivitet 

(Robinson, 2006). Hon tvingas förhålla sig till en femininitet som hon inte själv varit 

medskapare till vilket beroende på omständighet, enligt Irigaray, tar sig en rad olika uttryck. 

Hon kan assimileras till bilden av hur en kvinna ska vara, imitera/mima den femininitet som 

förväntas för att i brist på att kunna uttrycka sitt eget begär åtminstone blir objekt för ett annat 

– hon blir åtrådd. Hon kan för att få någon kontroll över sitt eget begär, i en omedveten 

våldsakt vränga själva diskursen utled – så som i hysteri, med all den smärta som detta 

resulterar i. Och hon skulle kunna, som Irigaray försöker, synliggöra diskursen genom ett 

produktiv mimande:    

 

There is, in an initial phase, perhaps only one ”path,” the one historically assigned to the feminine: that 

of mimicry. One must assume the feminine role deliberately. Which means already to convert a form of 

subordination onto an affirmation, and thus to begin to thwart it. (Irigaray, 1977/1985, s.76) 

 

Irigarays poetiska språk kan alltså förstås som ett sätt att uttrycka ett produktivt mimesis. Ett 

mimesis som inte eftersträvar att repetera och imitera utan som öppnar för den singulära 

tolkningen av diskursen. Enligt henne finns inget sätt att ställa sig utanför det symboliska, 

men genom mimesis går det att upprätta ett förhållningssätt som till skillnad från den 

fallogocentriska ordningen producerar en horisont av möjligheter för kvinnor att bli kvinnor 

och kunna tala som subjekt (Irigaray, 1977/1985).  

 

Tidigare forskning 

Att överblicka den ofantliga mängd litteratur som finns publicerad om hysteri är svårt om inte 

omöjligt. Dels finns teoretiska perspektiv och kunskapsproduktion i relation till specifika 

vetenskapstraditioner, dels finns en tidslig dimension både vad gäller sjukdomskategorin som 

sådan och medföljande disciplinära förändringar i forskningsläget. Jag har försökt förhålla 

mig till denna utmaning genom att arbeta med avgränsning utifrån min teoretiska ansats och 

uppsatsen syfte. En övertygelse har hela tiden varit att mängden tidigare forskning inte 

behöver vara liktydigt med att allting redan har blivit sagt. Vägledande för det urval av 

tidigare forskning som här lyfts fram är en närhet till min egen forskningsfråga och 

uppsatsens teoretiska hemvist i kritisk, feministisk, psykoanalytisk och poststrukturalistisk 

teori.  

 

I en artikel av femininitetsforskaren Cecily Devereux framträder feminismens betydelse för 

hysteriforskningen. Hon redogör för hur det är i samband med avmedikaliseringen under 

andra hälften av 1900-talet som forskningen om hysteri förflyttas och istället tar plats inom 

en ny kritisk feministisk diskurs där kön blir viktigare som analysredskap än medicin 

(Devereux, 2014).19 Där den tidiga feminismen vilken fokuserat på rättigheter, troligtvis 

                                                 
19 När DSM III publiceras 1980, är hysteri som specifik diagnos borttagen. Till skillnad från dess status i DSMI 

och DSMII, finns hysteri nu i index som odefinierad psykosexuell störning under “Conversion disorder” 
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betraktat hysterins försvinnande som överlag positiv på grund av dess historiska funktion i att 

medicinsk styrka bilden av kvinnans instabila psyke och reproduktiva sociala funktion, blir 

hysterin istället högintressant för 1970- och 1980-talens feminism (Ibid.). Devereux beskriver 

hur feminismen under 1980-talet omformulerar den tidigare medicinska diagnosen; 

“[h]istorically linked with femininity for hundreds of years, hysteria’s involuntary, 

uncontrollable, somatic symptoms were coming to be understood in the emerging critical 

feminist discourse not as a medical condition but a cultural one, an embodied index of forms 

of oppression” (Devereux, 2014, s. 20). Med hjälp av Devereux, kommer jag här schematiskt, 

rita upp några linjer i den senare feministiska diskussionen om hysteri.  

 

I USA utvecklas en tradition inom litteratur-, kultur- och kvinnostudier där förtryckande 

sociala och historiska villkor uppfattas som producerande symtom vilka faller inom ramarna 

för hysteri och andra sjukdomar. Här finns även en argumentation om hur en patriarkal 

ideologi producerar galenskap bland kvinnor och texter författade av kvinnor (Devereux, 

2014). Dianne Hunters utgår i sin essä “Hysteria, Psychoanalysis, and Feminism: The Case of 

Anna O” från Bertha Pappenheims (patientens egentliga namn) biografi och menar att hennes 

kropp uttrycker vad sociala konventioner gör omöjligt att uttrycka lingvistiskt (Hunter, 1983). 

Hunter drar en parallell mellan feminism och hysteri: “neither hysterics nor feminists 

cooperate dutifully with patriarchal conventions“(s. 485). Kvinnors historiska belägenhet och 

relationen till galenskap är också framträdande i arbeten av Sandra M. Gilberts och Susan 

Gubars The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 

Imagination (1979/200); Elaine Showalters The Female Malady: Women, Madness, and 

English Culture, 1830–1980 (1985) och i Carroll Smith-Rosenbergs The hysterical woman: 

sex roles and role conflict in the 19th century America (1972). 

 

Denna uppsats skriver främst in sig i den kontinentalfilosofiska feminism som utvecklas i 

kölvattnet av Lacans psykoanalys. I reaktion mot de poststrukturalistiska strömningar som 

under 1970-talet i Frankrike intresserar sig för psykoanalys, subjektets positionering, identitet 

och språk, ifrågasätter en rad kvinnliga teoretiker den ordning som konstruerat kvinnan som 

den andra. Tre inflytelserika texter är The Newly Born Woman (1975) av Catherine Clément 

och Hélène Cixous och tidigare nämnda Speculum of the Other Woman (1974/1985) och This 

sex Which is not One (1977/1985) av Irigaray, vilka samtliga rymmer en tolkning av hysteri 

som ett uttryck för den femininitet psykoanalysen beskriver som bristande (Devereux, 2014). 

Den här traditionen, vilken ibland kallas fransk feminism, har arbetat med att återta hysterin 

genom att blottlägga hur den, tillsammans med föreställningar om femininitet, konstruerats 

inom en rådande patriarkal ordning. Utmärkande har varit ett engagemang i hysterin som 

fenomen, ibland genom att själva skriva och uttrycka sig “hysteriskt” för att mimiskt vränga 

ur led de strukturer som konstruerar kvinnlighet i alla dess former. Devereux skriver om hur 

detta “engagemang”, som kan förstås som en slags pågående praktik i att dekonstruera den 

patriarkala diskursen inspirerat en mängd teoretiker, konstnärer och feministiska tänkare 

under 1980- och 1990-talen (Ibid, 2014).  

                                                                                                                                                        
(Konversionsstörning). I de två efterföljande versionerna är begreppet hysteri borttaget, även om flera av 

symtomen återfinns under andra diagnoskategorier (Broussolle, 2014).  
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Under 2000 - talet tar forskningen om hysteri delvis nya former; nyare perspektiv som 

narration och performativitet adderas, ett intresse för manlig hysteri är påtagligt och hysteri 

som kulturdiagnos förekommer allt oftare (Devereux, 2014). Den brittiska psykoanalytikern 

och feministen Juliet Mitchell publicerar år 2000 boken Mad Men and Medusas: Reclaiming 

Hysteria i vilken hon bland annat driver en tes att hysteri oftare uppkommer hos kvinnor på 

grund av deras ställning i samhället, och deras svårighet att lösa Oidipuskomplexet. Hon 

menar även att hysteri som tillstånd fortfarande existerar men under andra namn/diagnoser 

(Mitchell, 2000). Nitza Yarom, sammanfattar en mängd psykoanalytiska perspektiv om 

hysteri i Matrix of Hysteria: Psyhoanalysis of the struggle between the Sexes as Enacted in 

the Body (2005) och argumenterar också hon för dess kliniska betydelse idag. I en editerad 

intervju från 2007 diskuterar psykoanalytikern Marie Maguire och psykoterapeuten Hilary 

Dewing kunskapsläget inom samtida psykoanalys och nämner bland flera Irigaray som en av 

det mest inflytelserika teoretikerna i fråga om könsskillnad, kroppslighet och språk. I samma 

text diskuteras manlig hysteri, hysterins aktualitet idag och dess relation till patriarkala 

strukturer (Dewing & Maguire, 2007). En ytterligare uppmärksammad publicering i 

gränslandet mellan biografi, historia och medicin är Asti Hustveds Medical Muses: Hysteria 

in nineteenth-century Paris i vilket tre av Charcots mest kända patienter porträtteras 

(Hustveds, 2011). Jag har använt hennes bok i uppsatsens inledande kapitel.  

           

I Sverige är det framför allt två forskare som skrivit om hysteri ur ett kritiskt, feministiskt 

perspektiv. Idéhistorikern Karin Johannisson, som i tidigare nämnda Medicinens öga (1990) 

och Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siécle (1994) lyfter fram de 

ideologiska, historiska, sociala, medicinska och kulturella strömningar som hör samman med 

kvinnlig sjuklighet och tillstånd som hysteri. Den feministiska psykoanalytikern Iréne 

Matthis skrev sin avhandling 1997, Den tänkande kroppen studier i det hysteriska symtomet, 

om just fallstudierna i Studier i hysteri. Hennes analys har en klinisk utgångspunkt, hon 

undersöker relationen mellan kropp och själ samt patient och läkarrelationen vilket skiljer sig 

från min frågeställning vad gäller teoretiskt ingång – betoningen i min uppsats är relationen 

mellan kultur och psykiskt lidande. Läsningen av Matthis avhandling har varit inspirerande 

och ligger till grund för min övertygelse om att fallstudierna än idag kan göras aktuella. 

Vidare har, Emilie Sjölund skrivit en C-uppsats i Idéhistoria om perspektiv på hysterin i 

Sverige, hennes deskriptiva ansatts bidrog till mitt intresse för att studera hysteri ur ett 

feministiskt kritiskt perspektiv då hon visar hur ideologiska och kulturella tendenser är djupt 

invävda i det som vid en första anblick framstår som ett medicinskt och psykiskt lidande 

(Sjölund, 2011).                

 

Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria, har författat en artikel om 

Irigaray i konstmagasinet Paletten. Hennes artikel, som heter Ur hysteran, är kanske den 

svenska text som ligger närmast min egen uppsats. Sandqvist skriver hur konsten, på likande 

sätt som hysterin, är ett uttryck som rubbar den rådande patriarkala kultur i vilken 

ordet/idéen/ordningen av det samma ställs i ett asymmetriskt förhållande till 

bilden/fantasin/begäret. Den sexuella ordning som gör kvinnan till negation är, enligt 

Sandqvist, också den ordning som blockerar en livgivande relation mellan bildflöde, kropp 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezp.sub.su.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dewing%2C+Hilary
https://onlinelibrary-wiley-com.ezp.sub.su.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dewing%2C+Hilary
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och ord. I linje med Sandqvists text, vill också jag lösgöra sanningsbegreppet från ”ett falliskt 

språk som glömt också sin egen kropp” (Sandqvist, 1996 s.8). 

 
Syfte och frågeställningar  

Den psykologiska vetenskapen är till stora delar formad, författad och praktiserad av män. 

Även om kvinnor och kvinnors perspektiv idag allt oftare präglar den psykologiska diskursen 

finns skäl att reflektera över en historia som sett annorlunda ut och som med stor sannolikhet 

fortsätter att indirekt forma psykologins världsbild och funktionssätt. Syftet med föreliggande 

studie är att pröva en sådan tankegång mot en klassisk kvinnosjukdom, hysteri, för att väcka 

frågor om kön, objektivitet, sjukdomsdomsdefinitioner. Förhoppningen är att bidra till en 

diskussion om kön i relation till psykologin som vetenskap och praktik. Irigarays tänkande 

används som teoretiska utgångspunkter och Freuds Studier i hysteri utgör empiriskt underlag 

för följande frågor:  

Utifrån idéen om rationalitet som formad av ett manligt imaginärt, på vilket sätt kan hysteri i dessa 

fallstudier uppfattas som läckande ur sin egen sjukdomskategori?  

 
Utifrån begreppet déréliction - på vilket sätt kan kvinnornas lidande i dessa fallstudier tolkas som 

beroende på bristande symboliska representationer? I vilka fall kan symtomen relateras till 

föreställningar om femininitet?      

 

M e t o d  

 

Anti – forskningsdesign?  

I Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift skriver Nina Lykke 

att postmodernt feministiskt tänkande är antiepistemologiskt och antimetodologiskt (Lykke, 

2009). Hon syftar på att genusforskning i allmänhet och postmodern feministisk teori i 

synnerhet motsätter sig idén om att det går att ställa upp kriterier för värdefri och neutral 

kunskap. En utsaga är alltid genomsyrad av sin kontext – de intressen och värderingar som 

råder i ett visst historisk och socialt sammanhang. Utmärkande för postmodern vetenskap är 

istället en kritik mot dessa fasta värden, etablerade metaberättelser och linjära historiska 

förlopp, genom ett synliggörande av diskurser och skapande av små lokala (ibland 

inkoherenta) berättelser är ambitionen att destabilisera och luckra upp fastlåsande strukturer 

(Haraway, 1991; Foucault, 1976/2009; Lyotard, 1979/1984). Kroppsmaterialistisk forskning, 

som denna uppsats är inspirerad av, problematiserar forskningsobjektet kön såväl som 

vetenskapens själva grundvalar genom att visa på glidningen mellan subjekt och objekt, värld 

och språk, ontologi och epistemologi.  

 

En kroppsmaterialistisk ansatts kan sägas överskrida den postmoderna kunskapsproduktionen 

genom sitt sätt att tematisera kvinnokroppens faktiska specificitet och belysa de etiska 

konsekvenser som följer av den fallogocentriska indifferensen för könsskillnad.20 Syftet är 

uttryckligen att transformera begrepp och villkoren för kunskapsproduktion i riktning mot en 

                                                 
20 Kroppens betydelse för erfarenheten är ett resonemang som även lyfts fram av den feministiska filosofen 

Sonia Kruks. I den mycket uppmärksammande Retrieving Experience (2001) kritiserar hon det postmoderna 

tänkande som reducerat subjektivitet till diskurs och menar att självet måste förstås som situerat i en kroppslig 

och social kontext. För Kruks, i likhet med Merleau-Ponty, är medvetandet genomsyrat av kroppens förhållande 

till världen som i sin tur alltid måste historiseras (Kruks, 2001).    
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framtid öppen för multiplicitet av olika ståndpunkter (Lykke, 2009). Det är en praktik där det 

förkroppsligade forskarsubjektet träder fram och subjektiva motståndspositioner bejakas 

vilket får långtgående implikationer för metodologiska aspekter av forskningen. Mim och 

uppmärksamhet på glapp och överskridande betydelser syftar till att rubba de 

betydelsealstrande processer som bär den fallogocentriska ordningen. Uppluckring av 

dikotomier öppnar vidare för en experimenterande och kreativ forskarstil där språkets 

verklighetsproducerande aspekter bejakas och där passion och intuition inte avspjälkas från 

tänkandet (Ibid.).  

 

Eller metodologisk diversitet? 

De metodologiska valen i den här uppsatsen är präglade av diversitet. Den tvärvetenskapliga 

ansatsen, kön som hybridfenomen och Irigarays kroppsmaterialistiska feminism motsätter sig 

en avgränsad metod varför det istället blev nödvändigt att undersöka fenomenet hysteri på 

flera sätt samtidig. Uppsatsens frågeställningar har varit vägledande för metodvalen 

tillsammans med teorins hemvist inom psykoanalys och kroppsmaterialism. 

 

En kvalitativ forskningsdesign är lämplig för studier som undersöker mening och 

meningsskapande, data struktureras då för att göra komplexa sociala och psykologiska 

företeelser tolkningsbara (Braun & Clarke, 2013). För min studie valdes en kvalitativ ansatts 

då forskningsfrågan är öppen och syftar till att lyfta fram hur rationalitet och lidande 

konstrueras i en viss kontext. Forskning som överskrider ämnesspecialiserade discipliner 

benämns som tvärvetenskapliga, studieobjekten betraktas då som hybridfenomen utifrån en 

tanke om att verkligheten inte går att reducera till ett avgränsat perspektiv (Lykke, 2009). I 

linje med Irigarays tänkande förstår jag kön, hysteri och rationalitet som mångdimensionella 

fenomen, varför en tvärvetenskaplig ansatts valts där psykoanalytiska och genusvetenskapliga 

perspektiv blandas.21  

 

Metodologiska val är också präglade av ett feministiskt poststrukturalistiskt tänkande som 

förstår verkligheten som diskursivt, språkligt och kommunikativt konstruerad. En sådan 

ansatts är förenlig med kritisk kvalitativ forskning, vilken fokuserar på att undersöka hur och 

med vilka konsekvenser särskilda sätt att representera eller konstruera verkligheten opererar 

(Braun & Clarke, 2013). Fallstudierna lämpar sig väl för detta syfte genom att dels utgöra 

mycket omfattande beskrivningar av hysteriska patienter och deras symtom samt vara 

formulerade av en av hysteridiskursens mest framträdande läkare. En ytterligare 

metodologisk aspekt av den här typen av kritisk forskning är hur betoningen förskjuts från en 

direkt tolkning av empirin mot forskarsubjektets tolkning av sitt material (Braun & Clarke, 

2013). Intresset i den här studien är faktorer och fenomen som influerar meningsskapande 

                                                 
21 Begreppen kön/genus/kvinna används i den här uppsatsen i enlighet med kritisk feministisk genusforskning. 

Begreppen används utifrån tanken om resignifiering (åter-betydande)  vilket innebär ett betraktande av 

definitioner som befinnande sig i en ständig förhandling mellan hegemoniska diskurser och motdiskurser 

(Lykke, 2009). Ontologin är i enlighet med Irigarays användning av begreppen, och hennes projekt att öppna för 

en ny föreställning om ”kvinnan” där mångfald och likvärdighet får ersätta en essentiell och, en mot mannen, 

hierarkiskt ordnad definition. Att ”kön” och ”kvinna” används framför ”genus” har att göra med den franska 

teoribildningen, där åtskillnad mellan kropp och diskurs inte eftersträvas på samma sätt.    
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och representationer, vilket inte självklart befinner sig på den nivå där mening och erfarenhet 

uttrycks.   

          

Att utgå från psykoanalytisk teori i en empirisk studie medför vissa metodologiska 

implikationer. Det psykoanalytiska studieobjektet är det omedvetna, och den psykoanalytiska 

situationen handlar om att skapa förändringar i detta omedvetna – platsen för destruktiva och 

hämmande, såväl som närande och frigörande diskurser. Det psykoanalytiska instrumentet är 

därför språket men inte i den mening lingvister och psykologer vanligtvis arbetar med språk – 

psykoanalytikern arbetar mot platsen för utsagan eller artikulationen (énonciation) och inte 

mot yttrandet i sig (énoncé) (Whitford, 1991).22 Hur och på vilket sätt någonting uttrycks, av 

vem och i vilken kontext kommer därför att studeras framför det innehållsliga, semantiska. I 

min läsning av fallstudierna kommer jag i linje med Irigaray att använda den psykoanalytiska 

metoden som ett heuristiskt och epistemologiskt verktyg för att se på vilket sätt den 

medicinska rationaliteten (här företrädd av Freud) fungerar genom en mängd försvar i det 

omedvetna.23 Vidare kommer jag pröva tanken om att dessa hysterikors belägenhet kommer 

av att inte befinna sin på en egen utsageposition.  

 

En ytterligare metodologisk följd av att använda Irigaray är hennes sätt att arbeta med 

mimesis (begreppet utvecklat ovan). Som kritisk till den typ av rationalitet som producerar 

abstrakt, objektiv och neutral kunskap, vilken enligt henne endast vidmakthåller den 

fallocentriska ordningen, använder hon sig istället av en metod och praktik som hon tänker 

sig har potential att förändra den symboliska ordningen. Irigaray arbetar med mimande på 

flera nivåer, dels som ett sätt att förstå hur det rådande symboliska upprätthålls genom en typ 

av mimesis som reproducerar och likställer, dels genom att förstå hur kvinnor blir objekt 

genom att imitera de etablerade representationerna av femininitet och vidare genom att se en 

möjligt mer produktiv form av mimande som skulle kunna utmana och vidga det symboliska 

(Robinson, 2006). Grundtanken om mimesis genomsyrar den här uppsatsen även om det 

inom ramarna för arbetet inte är möjligt att helt utveckla den här komplexa aspekten av 

Irigarays arbetssätt. Tanken om mimesis finns i den inledande presentationen om feminina 

historiska representationer, i teoridelen, i det två undersökningsfrågorna samt i närläsningen 

av och analyserna av fallstudierna – genomgående är uppsatsens tungpunkt på symboliska 

och imaginära dimensioner av kulturen.    

 

Fallstudierna och urval  

Inom kvalitativ psykologisk forskning är språkbaserad data vanligt förekommande. Den här 

studien utgår från en tidigare publicering och är en så kallad sekundär källa eller redan 

existerande textuell data. Denna typ av data är ideal för forskningsfrågor som handlar om att 

studera hur kulturella fragment förhåller sig till vidare sociokulturella strukturer eller idéer 

(Braun & Clarke, 2013). I den här studien kommer det att handla om huruvida ett visst 

                                                 
22 Irigarays uppdelning mellan utsaga (énoncé) och utsageposition (énonciation) är utarbetad av den franska 

lingvisten Émile Benveniste. Utsagan är det faktiskt sagda, det språkliga innehållet. Utsageposition syftar på hur 

och utifrån vilken position någonting blir sagt (Bainbridge, 2008). Psykoanalysens intresse för utsageposition 

har att göra dess relation till subjektets positionering i den symboliska ordningen.  
23 Heuristik är ett förhållningssätt inom kvalitativ forskning. Syftet är explorativt, men handlar inte om att 

generera eller testa hypoteser, utan om människans kunskap och om självkännedom (Hiles, D. 2008).  
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historiskt/kulturellt moment inkorporerar, omskapar eller gör motstånd mot ett särskilt 

tankesystem.  

 

Urvalet, skälet till att jag valt att använda mig av just Studier i hysteri är flera. Dels handlar 

det om att texterna hör till en av psykoanalysens mest centrala och därmed har en form av 

aktualitet inom och utanför universitetet – att göra en kritisk läsning av dessa texter blir ett 

bidrag till den pågående diskussionen. Vidare handlar det om att Freud, enligt Irigaray, är en 

bärare av den fallogocentriska tradition som jag vill undersöka. Slutligen har valet att göra 

med att dessa fallstudier på ett unikt och utförligt sätt gestaltar Freuds tänkande såväl som 

hysterins uttryck.  

 

Studier i hysteri publicerades 1895 av Sigmund Freud och Josef Breuer. Av bokens fem 

fallstudier kommer jag att använda de fyra som är författade av Freud, nämligen “Emmy von 

N”, “Miss Lucy”, “Katharina” och “Elisabeth von R”. Dessa är tillkomna under en mycket 

tidig fas av Freuds tänkande men inrymmer, för psykoanalysen, centrala resonemang om 

fantasilivets betydelse, omedvetna processer och symtom som symboliska representationer av 

psykiskt lidande (Reeder, 1995). Sinsemellan är de av något varierande längd (tillsammans 

141 sidor) men innehåller samtliga medicinska reflektioner i kombination med redogörelse 

för patientens biografi, personlighet, symtom och relationer.    

 

En ytterligare kommentar kring fallstudierna gäller deras status som vetenskaplig källa. Det 

går tveklöst att ifrågasätta sanningshalten utifrån resonemang om att framställningsformen är 

av skönlitterär art och vidare ger företräde åt Freuds egna teorier (Reeder, 1995). Min 

användning av materialet överskrider på ett sätt den typen av problematik då jag valt ett 

sanningsbegrepp tillhörande en postmodern vetenskapsfilosofi och därmed betraktar 

fallstudierna utifrån sin materiella och diskursiva realitet - som betydelsefulla och 

inflytelserika dokument på ett kulturellt och symboliskt plan (Lykke, 2009). Utifrån ett sådant 

perspektiv skapade Freud en verklighet genom sina fallstudier på samma sätt som det är 

möjligt att utifrån hans material skriva en annan berättelse utifrån ett annat perspektiv. 

 

Etiska överväganden 

Etik handlar om värderingar och värderingar är skiftande till sin natur eftersom de alltid är 

beroende av människan. God forskningssed – det att under hela processen reflektera över och 

ta ansvar för etiska dimensioner av arbetet – har därför en subjektiv sida som handlar om den 

enskilda forskaren och den personliga förmågan att tänka etiskt. Inom psykologisk forskning 

är den etiska diskussionen ofta centrerad kring undersökningsdeltagarens skydd och 

integritet. I den här uppsatsen, som visserligen rör en gång levande individer, förskjuts de 

etiska frågorna mot andra aspekter av uppsatsen. Frågor som jag ställt mig under arbetets 

gång har främst varit av social, politisk eller kunskapsetisk art.    

På psykologprogrammet har vi uppmanats att i uppsatsprocessen förhålla oss till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Dessa principer handlar om relationen 

mellan kunskapsproduktion och individens rätt med särskild betoning på forskning som 



 - 32 -  
 

   
 

använder levande personers uppgifter som empiri. Den här uppsatsen rör sig på ett slags 

metaplan i förhållande till de här principerna. Dels då personerna i materialet sedan länge är 

döda och dels genom att fånga upp forskningsetiska aspekter som faller utanför dessa 

riktlinjer.  

De fyra kvinnor som figurerar i mitt material kan inte ge mig sitt samtycke. De kan inte 

informeras om uppsatsens syften eller anonymiseras efter som fallstudierna är publika. Om 

jag inverterar individskyddkravet blir det plötsligt aktuellt för min uppsats. I dokumentet står 

att ”[i]ndivider inte får […] utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning” vilket indirekt motiverar till aktion om detta redan har hänt (Vetenskapsrådet, 

2017). Jag vill återvända till dessa kvinnor för att ge dem en slags upprättelse, teckna en 

annan berättelse där feministiskt färgade värderingar används för att ställa frågor till 

historien. Min tolkning av fallstudierna syftar till att bjuda motstånd till en kanoniserad 

tolkning av den hysteriska kvinnans bräckliga psyke. Ambitionen gäller resignifiering (åter-

betydelse) - att problematisera diskursivt producerade betydelser av exempelvis kön vilka 

verkar ”exkluderande, fastlåsande och förtryckande” (Lykke, 2009). Med hjälp av Irigarays 

tänkande drömmer jag om att återta hysteribegreppet och visa på dess subversiva potential.   

Således vill jag med den här uppsatsen lägga tungvikt vid någonting som Vetenskapsrådet 

understryker men inte utvecklar, nämligen ”forskningens inriktning och ansvaret för 

användningen av forskningens resultat” (Vetenskapsrådet, 2017).  Inom feministisk forskning 

är just det personliga ansvaret, forskarens situering, som förbinder etik med epistemologi 

(Lykke, 2009). För kroppsmaterialistiska teoretiker är forsning ett kritiskt självreflexivt 

projekt, där den etiska möjligheten finns hos kunskapande subjekt som integrerar kroppsliga 

och sociala dimensioner i sitt arbete. För Irigaray är medvetenhet om förhållandet mellan 

subjekt, kunskap och värld nödvändig för arbete med kvinnlig frigörelse, hon skriver;   

It is true that for the work of sexual difference to take place, there must be a revolution in thought, and 

in ethics. Everything must be re-interpreted concerning the relations between the subject and discourse, 

the subject and the world, the subject and the cosmic, the micro- and the macrocosm (Irigaray i Grosz, 

s.178) 

Irigaray förordar en etik som sträcker sig från de individuella till den sociala och som 

inbegriper en omtolkning av förståelsen av etik och kunskap. Det är mot bakgrund av hennes 

etiska hållning som jag vill använda det utrymme för uppsatsskrivande vi erbjuds på 

psykologprogrammet till att lyfta fram hysteri. Kvinnan och hysteri, kvinnan och ohälsa, 

kvinnan i samhället.  

Databearbetning och analys  

Det empiriska materialet har bearbetats med hjälp av en konstruktionistisk tematisk analys (k. 

TA). TA är en av de vanligast förekommande forskningsmetoderna inom kvalitativ 

psykologisk forskning på grund av dess relativa enkelhet, flexibilitet och teoriobundenhet. 

TA kan användas för forskningsfrågor som syftar till att identifiera och analysera mönster i 

data, för studier likt denna med en kritisk konstruktionistisk ansats används k. TA och 

analysen syftar då till att utforska koncept och idéer som underbygger data och hur dessa 

förhåller sig till olika betydelseprocesser (Braun & Clarke, 2013). Då denna studie syftar till 
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att undersöka utifrån vilket tänkande hysteri konstrueras som sjukdom, samt symtomens 

relation till sociala och kulturella symbolsystem ansågs k. TA lämplig. Analysmetoden valdes 

även på grundval av den metoddiversitet som jag eftersträvade för bearbetningen av data. 

TAs teoriobundenhet möjliggjorde analyser på flera nivåer samtidig på så sätt att 

psykologiska, lingvistiska och symboliska tematiseringar kunde ske parallellt.  

 

Analysen av data är teoridriven vilket innebär att kodningen skett utifrån en konceptuell och 

teoretisk förförståelse (Braun & Clarke, 2013). Data analyserades därmed inte på en explicit 

och semantisk nivå, utan med hjälp av latenta kategorier formulerade utifrån Irigarays 

teoretiska ramverk och min egen forskarposition. Irigarays tänkande, särskilt framställning av 

det manligt imaginära och déréliction har varit vägledande för formulering av koder och 

teman.       

 

Databearbetningen och analysen gjordes utifrån en process formulerad av Braun och Clarke 

(2013), stegen beskrivs översiktligt nedan.    

 

Fas 1. Att läsa, att bli bekant med texten 

Det fyra fallstudierna lästes igenom upprepade gånger. Initialt med en förutsättningslös 

ambition för att bli bekant med textens form och karaktär - dess språk, narrativ och teman. 

Därefter mer kritiskt och analytiskt genom att ställa frågor till texten av typen; vilka 

antaganden finns bakom resonemangen? Vilka idéer framträder indirekt? Vilken belägenhet 

gäller för läkaren respektive patienten? Vilka symboler och representationssätt förkommer? 

Anteckningar fördes parallellt med läsningen som en del av analysprocessen.  

 

Fas 2. Kodning 

Texterna bearbetades här i relation till forskningsfrågan. Relevanta koder formulerades 

utifrån det teoretiska ramverket och data sorterades utifrån min tolkning av det latenta 

innehållet. I linje med den teoridrivna ansatsen används en selektiv kodning vilket innebär att 

relevanta partier av textmassan sorterades ut. Partier som ansågs irrelevanta för analysen 

rörde framför allt Freuds mer ingående teoretiska reflektioner och meningar i texten med 

främst estetiska syften. Data sorterades med varierande storlek under närmare 200 koder.   

 

Fas 3. Identifiera mönster och formulera teman  

Koderna strukturerades därefter i en tabell i relation till olika teman. Enstaka koder eller 

koder svåra att placera sorterades tillfälligt under en separat kategori. Teman formulerades i 

relation till forskningsfrågan, utifrån det teoretiska ramverket och utifrån dess bäring i data. 

De olika tematiska kategorierna jämfördes och omarbetades sinsemellan för att uppnå 

tillräcklig avgränsning och specificitet.      

 

Fas 4. Fördjupat med teman och analys 

I den avslutande fasen gjordes den djupgående tolkningen av materialet genom att 

begripliggöra de i data identifierade mönstren. Att skriva var en väsentlig del av den här 

processen eftersom det i kvalitativa analyser är genom berättande materialet kan bli 

meningsbärande på ett nytt sätt (Braun & Clarke, 2013). Texten som producerades är ett både 
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deskriptivt och tolkande narrativ och även den plats där den slutgiltiga tematiseringen skedde. 

Citaten som infogades i texten syftar till att förankra analysen i data och är både beskrivande 

och tolkande till sin karaktär. Somliga textenheter är beskrivande för att illustrera en tolkning 

eller ett resonemang, andra textenheter är mer begreppsliga och bidrar till att fördjupa 

analysen och visa på latenta betydelser.        

 

Positionering 

I kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning som eftersträvar objektivitet, 

värderas subjektivitet positivt (Braun & Clarke, 2013). Att forskaren bär med sig sin historia, 

sina värderingar, sina perspektiv och föreställningar anses ofrånkomligt och också det som 

gör forskningen mänsklig. Relevans och giltighet handlar, i den kvalitativa forskningen, 

istället om att vara medveten om hur den egna förförståelsen inverkar på forskningsprocessen 

– reflexivet är centralt (Ibid.). Utöver den generella hållning som hör till kvalitativ forskning 

har jag också varit inspirerad av den feministiska teoretikern Donna Haraway som menar att 

all kunskapsproduktion är situerad (Haraway, 1991). Situerad kunskap innebär 

epistemologiskt, att forskaren utifrån sin lokalisering i tid och rum kan nå partiell kunskap, 

vilket också medför ett tydligare ansvar för den kunskap som produceras.  

 

Valet att använda Irigarays teorier är flera. Ett skäl är att hennes tänkande inte finns 

representerat på psykologprogrammet, trots ett enormt inflytande internationellt och inom 

andra vetenskapliga fält. Vidare tror jag att hennes sätt att ställa frågor, hennes utopiska 

projekt om att förändring är möjlig kan öppna diskussioner inom psykologin som idag 

tenderar att bli ensidiga – frågor om könsskillnad, om sjukdomskategorier, om lidandets 

relation till kulturen och om strategier för att tänka annorlunda. 

 

Ämnesvalet för den här uppsatsen har att göra med det kunskapsfält jag kommit i kontakt 

med på psykologprogrammet. Det har också att göra med att jag själv är feminist och många 

gånger saknat kritiska och feministiska perspektiv på utbildningen. Att läsa om Freuds 

klassiska fallstudier utifrån en feministisk frågeställning är ett sätt för mig att dels lyfta 

perspektiv som saknats, dels ett försök att placera mig i förhållande till en psykologisk 

historia som snart är min egen som verksam psykolog.   

 

Litteratur och kunskapsvägar 

Den skriva och den oskrivna bakgrunden till den här studien kommer från flera håll. 

Inspiration till ämne och forskningsfråga kan jag spåra i frågor som jag ställt mig under 

utbildningen och i min egen erfarenhet av att vara, växa upp och leva som kvinna. Iréne 

Mattis avhandling Den tänkande kroppen, gjorde mig övertygad om fallstudiernas relevans 

genom hennes sätt att läsa symtomen som ett språk. Karin Johannissons forskning om 

medicinhistoriens patriarkala praktiker och kvinnors sjuklighet uppmärksammade mig på den 

genusmässiga dimensionen av psykologin. Angelica Stathopoulos inspirerande användande 

av Irigarays tänkande vid ett event på Moderna Museet, sommaren 2017 gjorde mig berörd 

på ett personligt plan och lockade mig att själv vilja fördjupa mig inom fransk feministisk 

psykoanalys.  
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Litteratur inom området har hämtats genom allmänna sökningar på Libris via Stockholms 

Universitet och Regina via Kungliga Biblioteket. De specifika databaser som använts har 

varit PsycINFO, PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) och PhilPapers (Philosophical 

Research Online) med sökorden: hysteri, psykoanalys, Irigaray, feminism och psykologi på 

språken svenska, engelska och franska. Tidigare kurslitteratur, rekommendationer från 

handledare och referenslistor i relevant artiklar och böcker har också varit väglandande.       

 

 

R e s u l t a t  

 

Följande text är skriven i samband med den avslutande bearbetningen av datamaterialet. Som 

Braun och Clarke (2013) understryker är det i samband med ett skrivande som en väsentlig 

del av tolkningsarbetet tar form. Den vetenskapliga berättelsen, tolkningen och förståelsen av 

de i materialet identifierande mönstren, sker i den process där tänkande, ord och mening 

sammanstrålar. Resultatet bör således inte betraktas som någonting som återfinns i 

materialets djup utan som skapat av forskarens teoretiska, praktiska och personliga 

engagemang med just detta material. Resultatet redovisas utifrån sex olika teman, tre 

tillhörande respektive forskningsfråga.     

 

Tabell 1. Teman ____________________________________________________________ 

1.1 Identitet och flertydighet  

1.2 Ett annat språk  

1.3 Och ändå ett slags nytänkande 

 

2.1 Begär på villovägar  

2.2 En sjuk kvinna och/eller en sjuk kultur 

2.3 Skevhet och motstånd 

__________________________________________________________________________ 

 

1.1 Identitet och flertydighet 

I mötet med de fyra hysteriska patienterna – Emmy von N., Miss Lucy, Katharina och 

Elisabeth von R. – är Freud läkaren som inte bara ska försöka råda bot på ett individuellt 

lidande utan också, som representant för en vetenskaplig disciplin, en aktör som placerar in 

deras tillstånd i en medicinsk diskurs. Syftet med fallbeskrivningarna är som han själv skriver 

att ”ge läsaren en åskådlig bild av patientens tillstånd, om arten av [sina] terapeutiska 

ansträngningar och graden av framgång”. Hans roll är således dubbel. Patienterna skall gärna 

tillfriskna men lika viktigt är att deras hälsotillstånd skrivs in i en rationell vetenskaplig 

förståelseram. I den senare bemärkelsen kan Freuds tänkande förstås som präglat av det 

manligt imaginära - i hans försök att konceptualisera hysteri framträder rationalitetens 

underliggande konturer och dess förutsättningar. 

 

Samtliga fallbeskrivningar genomsyras av ambitionen att placera in patienternas tillstånd i en 

logik som kräver välavgränsade kategorier, stabilitet och linjära förlopp. Sjukdomens vara 

eller inte vara, samt de behandlingstekniska och etiologiska utläggningarna utgör 
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fallbeskrivningarnas ram – dess bärande rationalitet. Det är i den löpande medicinska 

diskussionen Freud för med sig själv som patienternas lidande blir begripliggjort. Även om 

diagnostiseringen av hysteri var långt ifrån given, eller som Freud beskriver att man ”väntar 

[…] alltjämt på den ordnande hand som skall staka ut gränserna och peka på de avgörande 

kännetecknen”, är det tydligt att en gemensam terminologi, typiska fall och likartade symtom 

är de organiserande principer kategoriseringen vilar på. Freud jämför och tolkar symtom och 

sjukdomshistoria, han utvärderar olika behandlingsmetoder och teorier. Begripligheten i det 

fyra patienternas lidande står hela tiden i relation till ”hysteriska symtom”, utfallet av 

”suggestion”, ”hypnos” eller annan behandling, till Breuers, Bernheims, Janets eller de egna 

förklaringsmodellerna. Undersökningen av Elisabeth von R. illustrerar hur Freud resonerar:  

 

När man handgripligen undersöker ett ömmande ställe på en organiskt sjuk eller en neurastenisk 

människa uppvisar hans eller hennes fysionomi ett blandat uttryck av obehag eller fysisk smärta; vidare 

rycker personen till, försöker undandra sig undersökningen, gör motstånd. Men när man utsatte fröken 

von R:s överkänsliga hud eller muskulatur (på benen) för nyp eller tryck antog hennes ansikte ett 

egendomligt uttryck som snarare vittnade om lust än smärta, hon skrek till – på ett sätt som osökt förde 

tankarna till vällustiga kittlingar -, hon blev röd i ansiktet, kastade tillbaka huvudet, slöt ögonen och 

böjde bålen bakåt, visserligen inte på något anstötligt sätt men ändå utpräglat. Allt detta tillät inte 

någon annan slutledning än att hennes åkomma var en form av hysteri och att jag, då jag undersökte 

henne hade stimulerat en hysterogen zon (Freud, 1895, s. 162). 

 

I citatet ovan framträder formerna för Freuds rationalitet. Han fastställer diagnosen hysteri 

genom att kontrastera den mot andra tillstånd, understryka skillnaden mellan organiskt och 

psykiskt samt korrelationen mellan en hysterogen zon och symtomatologi. Avgränsnings, 

åtskiljande och linjäritet blir här kunskapsgrundande. Paradoxen i kategoriseringen återfinns i 

fallstudiernas särskildheter; ”egendomlighet i fallet” Katharina, Freud ”har inte hos någon 

annan patient kunnat finna ett så rikligt bruk av symboliseringsmekanismen” som hos tidigare 

Cëcilie; eller Miss Lucy som har ”en speciell typ av hysteri”. I det enskilda fallen är 

kategoriseringen alltid en fantiserad abstraktion. De lidande patienterna i Freuds fallstudier är 

inte bara hysterikor, de är även verkliga kvinnor och som sådana representerar de 

föreställningen om den kaotiska materialitet från vilka dessa kategorier kan hämta näring.  

 

Utöver att vara material för den medicinska logiken finns i fallstudierna en slags fråga till 

densamma. Kring Freuds upptagenhet efter att skilja friskt från sjukt, metodens framgång 

från bakslag, organiskt från psykiskt och inre från yttre framträder ett alternativt tänkande.  

Som om själva den medicinska logiken riktat sitt intresse mot just punkterna där den spricker. 

Emmy von N. balanserar mellan hysteriska delirier och ansvarsfullt medborgarskap;  

 

Under de perioder då hon var som mest illa däran var och förblev hon trots det i stånd att spela sin roll i 

ledningen för ett stort industriföretag, fortsatte hela tiden att hålla ett vakande öga över barnens 

uppfostran och brevväxla med intellektuellt framstående personer, kort sagt uppfylla alla sina plikter så 

väl att hon förmådde dölja att hon var sjuk (Freud, 1895, s. 127) 

 

Fru Emmy von N är både irrationell och rationell på samma sätt som att hennes symtom är 

förankrade i hennes kropp och i människorna runt om kring henne. Smärtorna, kramperna, 

tics och migränen kommer och går – de växlar i intensitet och tycks ibland komma från 



 - 37 -  
 

   
 

hennes minnen och ibland direkt i relation till läkarens beteende eller döttrarnas mående. 

Hennes sjuklighet är både och, växlande och motsägelsefull. Samma mönster finns hos 

Elisabeth von R. hennes gångsvårigheter är somatiska och psykiska, smärtan rör sig mellan 

och befinner sig samtidigt på ett medvetet, ett omedvetet och på ett kroppsligt plan. För 

Katarina och Lucy opererar deras symtom – andnöd och syn- respektive lukthallucination- 

inte bara utifrån inre fantasier utan genom att vrida ur led själva den linjära tiden – de 

befinner sig på två platser samtidigt. Symboliseringsprocessen, förmågan att göra världen 

begripligt och tillskriva den värde, tycks hos dessa kvinnor ske på ett sätt som delvis står i 

kontrast till den rådande medicinska diskursen. Motsägelse, ambivalens och pluralitet – för 

att använda Irigarays begreppsvärld, artikuleras genom dessa kvinnors sjuklighet på ett nästan 

aggressivt om än samtidigt fördolt sätt.       

 

1.2 Ett annat språk 

För den tidiga Freud, såväl som för senare psykoanalytiker, innehar språket en central roll i 

den analytiska verksamheten. I fallstudierna använder Freud språket på flera sätt; för att 

nedteckna och kommunicera sitt arbete; som ett sätt att klargöra sitt eget tänkande; som 

redskap i mötet med sina patienter och - vilket är mest betydande i det här sammanhanget - 

som metod. Med Irigaray är det möjligt att addera ytterligare en analysnivå i fråga om 

språket, som en del av det symboliska, kan möjligheten att tala som subjekt se olika ut för en 

man respektive en kvinna.24    

 

Den metod Freud använder i fallstudierna är den katharsiska, genom att begreppsliggöra 

lidandet tänker han sig en emotionell avreagering och därmed upplösning av de hysteriska 

symtomen. Freud uppmanar, ställer frågor och förklarar, texterna är genomsyrade av 

uttalanden som “jag märker”, “jag tror”, “jag frågar”, “jag bestrider”, ”jag […] förbjöd”, “jag 

förklarar”, “jag visste” och så vidare. Utöver rollen som läkare tycks han inneha både 

tryggheten och möjligheten att uttala sig om sig själv, andra och världen, att tala om sanning 

och om mening. Med hans patienter, dessa hysteriska kvinnor, förhåller det sig annorlunda. 

Fru Emmy von N svarar “[d]et vet jag inte” på frågan om var stamningen kommer ifrån. Ett 

liknande svar ger Miss Lucy på en fråga om vart ifrån hennes symptom kommer; “[d]et vet 

jag verkligen inte”. Och så är det Katarina, som blev “så himla rädd att hon glömde alltihop”. 

Skillnaden i tilltron och möjligheten att uttrycka sig synliggörs kanske tydligast i en sekvens 

mellan Freud och Fröken Elisabeth von R;  

 

[…]om det var så att hon inte trodde att infallet var det rätta, så var det inte hennes sak att göra den 

bedömningen, utan hon var skyldig att förhålla sig helt objektiv och bara tala om vad som hade kommit 

för henne, så skulle det nog visa sig om det var relevant eller inte. Slutligen påstod jag att jag visste att 

något hade fallit henne in fast hon försökte hålla det hemligt för mig, och hon skulle aldrig bli fri från 

sina smärtor så länge som hon förteg något. Genom att insistera på detta vis uppnådde jag att inte en 

enda tryckning med handen visade sig resultatlös. (Freud, 1985, s. 182-183) 

 

                                                 
24 Irigaray skiljer mellan språket som den massa av grundelement som förekommer inom ett visst språk (langue) 

och den avgränsade språkanvändning som förekommer inom en viss grupp (langage). Det är i den senare som 

subjektspositioner konstrueras (énonciation) och där olika språkgemenskaper kan förekomma så som de 

älskandes språk, eller de mentalt sjukas språk eller kanske i framtiden ett kvinnligt språk (Whitford, 1991).  
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Dynamiken här är påtaglig. Freud använder sin katharsiska metod med framgång men ser inte 

hur det samtidig finns en maktobalans mellan läkare och patient. Freud är den vetande som 

självsäkert botaniserar i sin patients inre, Elisabeth trevar i sitt uttryck, osäker på vad som är 

rätt och riktigt i sammanhanget. Enligt Irigaray är det epistemologin som binder subjektet i 

utsagan, det är i kunskapens former som det psykiska kan stabiliseras på ett sätt som gör det 

möjligt att tala som ett jag. Om den Oidipala struktureringen av det symboliska, möjliggör 

endast en subjektivitet som vidare är manlig synliggör Freud respektive de hysteriska 

kvinnorna det reella implikationerna av könens olika förutsättningar i kulturen. För en man - 

Freud till exempel - innebär identifikationen med det symboliska en hemmastaddhet; för en 

kvinna innebär samma identifikation en konflikt.  

 

Om subjektets placering i det symboliska tillskrivs betydelse träder Freuds och de hysteriska 

kvinnornas olika sätt att förhålla sig till språket fram i ett nytt ljus. Freuds självsäkerhet, hans 

ständiga utgångspunkt i sitt “jag”, hans resonerande mot och genom andra mäns tankar, hans 

behov av att förstå/kontrollera/begripa kvinnan kan då läsas som ett särskilt sätt att tala som 

man. Utifrån samma resonemang kan Fru Emmys oförutsägbara formel “Håll er lugn - säg 

ingenting - rör mig inte!”, hennes stamning och talsvårigheter eller de andra hysterikornas 

passivitet, deras tystnad, otydlighet eller osäkerhet i talet tolkas som särskilt sätt att tala som 

kvinna. Trots den delvis dialogbaserade stilen i fallstudierna förekommer vid en närmare 

granskning ingen dialog. Ett subjekt, Freud, skissar med sina ord upp världen omkring sig, 

kvinnornas fragmenterade språk riktar sig i sin tur mot detta subjekt. Miss Lucy, som av 

Freud får förklarat för sig vem hon är förälskad i, svarar representativt för kvinnornas behov 

av bekräftelse; “ja, så är det nog”. Som samtida läsare gror frågan om hur en mer ömsesidig 

relation skulle kunnat påverka behandlingen.   

 

1.3 Och ändå ett slags nytänkande 

Syftet med en kritisk läsning av Freuds fallstudier är inte att underminera hela hans 

produktion, det hade varit en ytterst destruktiv gest. Snarare är tanken att aktualisera hans 

texter genom att belysa dem från ett något annat perspektiv. Freud är intressant för att han i 

sitt vetenskapliga sökande ledsagas av en föredömlig ärlighet och öppenhet som tar honom 

bortom det för hans tid rådande. I sitt arbete med de hysteriska kvinnorna är han modig nog 

att ifrågasätta den medicinska diskursen för att närma sig patientens lidande och även om han 

själv inte är medveten om den fulla potentialen i hans praktik, rymmer dessa texter öppningar 

mot förändrade villkor för kunskapande och förståelsen av kvinnors smärta i kulturen. I 

diskussionen av Fröken Elisabeth von R. skriver han;  

 

Jag har inte alltid varit psykoterapeut. I likhet med andra neuropatologer har jag fått utbildning i att 

ställa lokala diagnoser och elektroprognoser och jag tycker själv att det känns egendomligt att mina 

fallbeskrivningar har kommit att likna noveller och att de så att säga saknar den seriösa vetenskapens 

traditionella kännetecken. Jag måste trösta mig med att det inte så mycket beror på mina personliga 

preferenser utan snarare ligger i sakens natur; lokaldiagnostik och elektriska reaktioner har helt enkelt 

inte mycket att ge när det gäller hysteri, medan däremot en ingående skildring av de själsliga 

processerna, som man är van att finna i diktningen, faktiskt tillåter mig att vinna ett slags insikt i 

hysteriska sjukdomsförlopp. (Freud, 1985, s. 191) 
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Utifrån citatet ovan verkar det som att Freud, när han riktar sin blick mot hysteri, tvingas att 

omarbeta sitt arbetssätt och sitt språk. Det är som att det utrymme dessa kvinnor ges medför 

ett mer poetiskt språk och ett annat sätt att nå kunskap. Å ena sidan går det se hur själva 

intresset mot hysteri kommer av att dessa kvinnor avviker från bilden om hur en kvinna ska 

vara. Patologiseringen sker i relation till en skev femininitet; i överdriften av barnslighet, 

djurlikhet, irrationalitet, kroppslighet, drömskhet eller emotionalitet. Kvinnan blir sjuk när 

hon som Emmy von N lider av sina fruktansvärda mardrömmar och livliga fantasi eller när 

hon som Fröken Elisabeth von R visar en uppdriven känslighet och besynnerlig emotionalitet. 

När Elisabeth har förmågan att trotts svåra smärtor distansera sig från dessa och njuta av sitt 

sociala liv tänker Freud ”att hon visar den belle indifférence som brukar utmärka hysterikan”. 

Å andra sidan, när dessa avvikande sätt vara kvinna ges uppmärksamhet förändras samtidigt 

samma föreställning. Först när Freud tar del av dessa kvinnors lidandehistoria är det möjligt 

för honom att tolka symtomen som tecken, ett språk. Först när han öppnar för att se en 

dynamik mellan psykiskt och somatiskt lidande, för människans konfliktfyllda och disparata 

inre, för hennes behov att uttrycka sig och bli hörd, först då sker en viss framgång i 

behandlingarna.  

 

Enligt Irigaray har kvinnan endast funktionen av bytesobjekt i den fallogocentriska 

ordningen. Hon erbjuds en femininitet i den manliga kulturen och får sitt värde i relation till 

hur väl hon lyckas gestalta samma kvinnlighet. Den fyra hysteriska kvinnorna, faller på grund 

av sina sätt att gestalta kvinnlighet utanför denna sexuella ekonomi. Deras värde som objekt, 

som begärliga av det manliga subjektet är utmanat – hennes sätt återspeglar inte längre hans 

begär. Hon är den självförsörjande änkan (Emmy von N), den fattiga guvernanten (Miss 

Lucy), den föräldralösa unga flickan som motsätter sig sin morbrors sexuella närmanden 

(Katharina), dottern som offrar sig själv till utmattning (Elisabeth von R.). På kant med 

samhället och utan stabila kärleksfulla relationer förpassas dessa kvinnor till medicinen. För 

läkaren har hon fortfarande ett värde, hon blir det undersökningsobjekt och det material han 

kan grunda sin praktik på. Visserligen är också Freud bärare av den diskurs som avgör vad en 

normal kvinna är, påtaglig i hans kommentar om Elisabeth von R och “hennes naturs 

självständighet som inte håller sig inom ramarna för det kvinnliga idealet utan yttrar sig i en 

god portion egensinne, kampberedskap och reservation”, men hans vetenskapliga intressen 

möjliggör detta till trots ett utrymme. I Freuds nedtecknade fallbeskrivningar kan vi läsa 

utsnitt av den förpassade kvinnans historia om vi lyssnar noga.  

 

I sökandet efter de till synes obegripliga symptomens källa hittar Freud inte bara glidningen 

mellan det kroppsliga och det själsliga, han hittar även det omedvetnas betydelse för 

människans agerande och genom samtliga livshistorier ett mer eller mindre subtilt sexuellt 

tema. Här är han radikalt nytänkande. Han börjar lyssna och hans vetenskaplighet förändras, 

blir mer “poetisk” som han uttrycker det själv. Hans analys stannar dock på den individuella 

nivån, trauman och olycka har genom ödets nyck gjort dessa patienters minnen svåra att 

bearbeta symbolisk och han menar att det istället talar genom kroppen. Men om att bearbeta 

en erfarenhet på något plan alltid är att acceptera den rådande ordningen kan då inte det 

obearbetade på samma plan förstås som en slags protest? Freud är inne på det här spåret när 

han i förbifarten hos Fröken Elisabeth von R slår fast “att faktum är att hon var ganska 
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otillfredsställd med att vara flicka”. Parallellt med de passiviserande symtomen finns hos 

samtliga hysterikor en upproriskhet i olika former. Där Freud ser en oförmåga till bearbetning 

finns lika mycket en ovilja. Det allmänmänskliga anslaget i hans teorier hindrar honom från 

att lägga vikt vid sin iakttagelse och börja bearbeta det som tycks behöva bearbetas allra mest 

- att vara kvinna.   

 

2.1 Begär på villovägar  

Att vara någon som vill någonting, eller annorlunda uttryckt, att vara ett subjekt med en 

identitet. Jag läser fallbeskrivningarna med Irigaray som ledstjärna, hon menar att män och 

kvinnor har olika ontologisk status. Det är plötsligt betydelsefullt att Freud är en man och att 

hans patienter är kvinnor. Bitar faller på plats när jag börjar tänka kön. Emmy von N., Miss 

Lucy, Katharina, Elisabeth von R., i samma volym hittar jag också andra namn. Anna O, Fru 

Cäcilie och Rosalie. Det är verkliga kvinnor dessa sju och deras lidande tränger genom texten 

och in i min egen kropp. Kanske är det menstruationsbesvären, ätstörningarna och 

övergreppen som jag relaterar till, kanske är det diffusa smärtor, tystnaden, frustrationen. 

Kanske är det båda. Det finns ett könat lidande som har att göra med att känna igen sig själv.  

 

Genom att förskjuta Freuds medicinska frågeställning från vilken typ av sjukdom dessa 

kvinnor lider av mot en mer deskriptiv ansats om lidandets särart framträder vissa mönster. 

Mest välkänt är de somatiska uttrycken; smärtor, kramper, tics, förlamning och konvulsioner. 

Utan självklara organiska orsaker drabbas kvinnorna av diverse kroppsliga symtom de själva 

inte förstår orsaken bakom. Vidare finns en slags oberäknelighet, plötsliga utbrott, tvära 

känslokast, temporära tillfrisknanden och insjuknanden. Sättet att kommunicera känslor, 

närvaron hos symtomen, själva måendet och hela karaktären är hos dessa kvinnor mer eller 

mindre instabil. Psykologiskt beskrivs nedstämdhet hos somliga, en ängslighet och oro hos 

andra, en flackhet i vissa fall. Ibland beror måendet på symtomen, det är helt enkelt 

påfrestande att inte kunna gå eller plötsligt hallucinera fram otäcka djur. Men måendet kan 

också komma av livssituationen eller livshistorien, ett trauma eller en utsiktslös framtid som 

genererar uppgivenhet eller sorg. Ett ytterligare mönster är destruktivitet, konkret i form av 

svält eller överätning alternativt mer subtilt genom ett självuppoffrande leverne. Oviljan eller 

oförmågan att skapa en sund och självhävdande livsstil är påtaglig. Avslutningsvis finns ett 

påtagligt mönster som rör kvinnornas relationer. Ytterst få relationer framstår stabila, och 

ännu färre präglas av kärlek, ömsesidighet och respekt. Vare sig det gäller de egna barnen, 

relationen mellan läkare och patient, kärleksrelationer, familjerelationer eller arbetsrelationer 

saknas den trygghet som är önskvärd. För dessa kvinnor är en eller flera relationer 

genomsyrade av hat, avundsjuka, missunnsamhet, rädsla, aggression eller hänsynslöshet. En 

stor del av lidandet kommer således av dysfunktionell kommunikation, hänsynslöshet från 

någon part eller brist på grundläggande tillit.  

 

Hysterikornas lidande skulle kunna förstås utifrån Irigarays begrepp déréliction, den 

symboliska hemlösheten. Den bristande möjlighet att som kvinna träda in i den symboliska 

samvaron får, enligt henne, en rad konsekvenser. Den känsla av trygghet som språket, 

kulturen, politiken, religionen eller någon annan av samhällets yttringar erbjuder saknas 

henne då den är formad av ett manligt idiolekt. Hennes subjektivitet blir konfliktfylld, hennes 
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identitet diffus, hennes trygghet villkorad och möjligheten att mediera sitt vara begränsad. 

Utan nödvändiga sätt att identifiera sig som kvinna, blir hennes status osäker, hotfull, instabil. 

När kön tillskrivs betydelse hos Freuds patienter framträder ett särskilt typ av lidande som 

mer än hysteri eller någon annan typ av sjukdom har att göra med ontologiska villkor. Det 

symboliska håller samman, dessa kvinnor faller isär.  

 

“Jag dör av ängslan, åh, jag kan knappast säga det till er, jag hatar mig själv”. Det är Fru  

Emmy von N som talar till Freud, han tycker att hon överreagerar kring en struntsak. 

Dynamiken känns igen från de andra fallbeskrivningarna. I texten om Katharina uttrycks 

ständiga risken för angrepp ”varenda gång tror jag att min sista stund är kommen […] jag tror 

hela tiden att nån står bakom mig och hugger tag i mig rätt vad det är” Hon reagerar starkt 

och obehärskat, han iakttar dramatiken distanserat. Om kärlek och hat, begär och våldsamhet, 

inte medieras genom det symboliska går det att föreställa sig hur det istället blir fragmenterat, 

kraftfullt och oförutsägbart. Begäret hamnar på villovägar, tillvaron medieras inte. Jag läser 

in déréliction i det kvinnliga lidandet och ser plötsligt det rimliga i skräcken och 

hjälplösheten. Om världen de lever i inte erbjuder trygghet, möjlighet att känna igen sig själv 

och uttrycka sig är det inte svårt att förstå den förvirring och fasa som uppkommer. Om 

varken det egna jaget eller världen struktureras på ett för kvinnor tillgängligt sätt är den 

hysteriska patologin inte en anomali utan en historisk belägenhet.  

 

2.2 En sjuk kvinna eller/och en sjuk kultur 

Psykoanalysen är en av de idéströmningar som bidragit till ett ifrågasättande av individen 

som autonom och rationell. Synen på människan är idag mer nyanserad, vi talar om den 

sociala människan, om det omedvetna eller interaktion mellan arv och miljö för att nämna 

några perspektiv. Människan är aldrig bara sig själv. Inom den moderna psykologin och än 

tydligare hos Freud finns dock en påtaglig individcentrering. Det är oftast människan som är 

sjuk, någonting inuti henne är fel och behöver rättas till. Närheten till skuldbeläggande och 

resonemang om svaghet och genetisk disposition är påtaglig. Irigaray vänder på den här 

tanken när hon diskuterar kvinnans status, för hennes är det kulturen som är sjuk och om 

kvinnans blir hysterisk så är det för att patologi förs över från kulturen till individen.  

 

I fallstudierna ställer Freud upp en rad hypoteser om orsaken till kvinnornas lidande. Den 

generella förklaringen till symtomen är, som nämnts tidigare, reminiscenser eller minnen 

vilka inte kunnat avreageras på ett adekvat sätt. Individens sätt att tolka en viss erfarenhet 

skapar, enligt honom, ett trauma som belastar det egna nervsystemet. En annan genomgående 

förklaring är det Freud kallar de “sexuella elementet” med vilket han menar hur de sexuella 

drifterna tycks vara inblandade i patologin på ett eller annat sätt - det kan handla om sexuella 

dimensioner i själva traumat men också mer invävda sexuella/erotiska/kärleksmässiga 

svårigheter i livssituationen. I det enskilda fallen adderar han sedan andra orsaksförklaringar. 

Vad gäller Emmy von N nämner han att grunden till hennes symtom står att söka i “en häftig 

natur” och “i hennes arvsanlag”. Vad gäller de tre andra kvinnorna klassificerar han hysterin 

som “förvärvad” utan påtaglig ärftlig belastning även om han också hos dem nämner deras 

karaktärsdrag och natur. I sökandet efter de bakomliggande orsakerna är det alltså individens 

som undersöks, hennes anlag, hennes natur och hennes livshistoria.  
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Kvinnorna själva talar gärna om sin egen sjuklighet, på uppmaning av läkaren berättar de 

uttömmande om traumatiska händelser och smärtornas uttryck. I fråga om deras traumatiska 

minnen framträder vissa mönster, det råder inget tvivel om att dessa är av grundläggande 

existentiell natur. Särskilt Katharinas berättelser om sexuella övergrepp från en manlig 

släkting är skakande att som läsare ta del av och inte heller svåra att relatera till hennes senare 

psykiska ohälsa. I övriga fall är dessa minnen centrerade kring livets basala villkor. Det gäller 

konfrontationer med döden, sjuklighet i olika former hos sig själv eller andra, det gäller 

relationer till familj och barn, konflikter och kärlek, eller bristen på densamma. Faktiska, om 

än svåra aspekter av tillvaron har för de här individerna förvandlats till skräckinjagande 

mardrömmar. Länken mellan livshistoria och specifikt symtom, blir dock inte självklar för 

varken patienten eller för läsaren. Freuds resonemang om associationer är teoretiskt 

stringenta men långt ifrån övertygande.  

 

Vänder vi oss till Irigaray, tycks tematiken hos kvinnornas trauman röra det imaginära - den 

mentala plats där illusionen om jagets existens, tillvarons beskaffenhet och sanningens 

kriterier ges form. Detta imaginära, som genom det omedvetna får världen att framträda på ett 

visst sätt, är i grunden genomsyrat av affekter från just erfarenheter kring kroppen, relationer, 

livet och döden. Problemet med det imaginära är, enligt Irigaray, att det inte erkänner feminin 

särskildhet vilket i förlängningen gör det svårt för verkliga kvinnor att kunna representera sig 

själva, känna kärlek till sig själva och till andra, strukturera sitt begär, mediera känslor och 

sublimera sitt vara. Hon är hemlös, i déréliction.  

 

Att flytta orsaken till kvinnornas lidande från det individuella till det kulturella - som alltid är 

kollektivt och socialt - öppnar för andra läsningar av fallbeskrivningarna. De traumatiska 

händelserna blir då inte, som Freud beskriver, trauman på grund av en viss ärftlig disposition 

eller känslig natur utan en följd av kulturens bristande stöd för att uttrycka kvinnlig existens. 

Emmy von N:s oförmåga att skapa en fungerande identitet när hennes man dör; Miss Lucys 

reaktion att fly istället för att hantera konflikten på hennes arbetsplats; den fullkomliga 

objektifiering och sexuella kränkning som Katharina och hennes kusin blir utsatta för av sin 

morbror; Fröken Elisabeth von R:s självutplånande omsorg för sin familj. Exemplen på 

kvinnornas svårighet att etablera en social identitet med fruktsamma relationer är otaliga och 

tillräckligt synliga för att tro att en del av patologin faktiskt kommer ur en sjuk kultur.  

 

Den medicinska konsekvensen av Irigarays analys rör inte bara orsaken till lidande utan går 

också att använda för att tänka framåt. Om kulturen är sjuk och inte kvinnan hur går det då att 

tänka kring behandling? Freud agerar “arkeolog” i sina patienters minnen, han suggererar 

glömska, han masserar deras kroppar och delar sitt sunda förnuft när tillfälle ges. Trots hans 

ansträngningar tycks tillfrisknanden inte ske i den grad som vore proportionerligt - frågan om 

tidens läkande kraft och läkarens själva närvaro i patientens liv framträder som fullt rimliga 

skäl till förbättring i de fall sådan inträffar. Med Irigaray i åtanke blir Freuds interventioner 

futila. Hon föreslår helt andra strategier för förändring varav hysteri själv är en av dem.  

 

2.3 Skevhet och motstånd 
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Samtiden är digital, terapi på internet är en växande del den statligt erbjudna vården. Mer och 

kostnadseffektivare vård till fler är parollen, i sig en oproblematisk vision. I den 

psykoanalytiska praktiken finns dock en grundläggande premiss som kan fungera som kritiskt 

underlag vad gäller individens möjlighet att utvecklas på egen hand. Djupgående förändring i 

fråga om objektrelationer, självmedvetenhet, affektivitet osv. kräver enligt den 

psykoanalytiska teoribildningen en annan. Endast med hjälp av den andres förlösande ord 

(parole) kan det omedvetna, individens fantasier eller det imaginäras form bli synligt och 

därmed möjligt att strukturera på ett nytt sätt. Jaget lever genom sina fantasier, med sin 

bortträngning och sina inre konflikter tills en utomstående tar emot dessa och visar på dess 

inneboende instabilitet. Irigaray menar att kvinnan på samma sätt som psykoanalytikern i 

relation till patienten, har möjligheten att bli denna andra för det kulturellt omedvetna. Om 

det imaginära och symboliska präglas av ett dominerande kön har den andra, alltså kvinnan, 

möjligheten att synliggöra hur dessa fantasier ser ut och därmed initiera förändring.   

 

Fröken Elisabeth von R. har diffusa smärtor och svårt att gå. I ett och ett halvt år har hon 

vårdat sin sjuka mor och varit sysselsatt med sina egna plågor. Flera olyckor har drabbat 

henne; dödsfall i familjen, söndervittrade framtidsplaner och ensamhet, hon beskriver en 

känsla av “hjälplöshet” och “att inte komma ur fläcken”. Bara några år tidigare var hon fullt 

frisk och drömde om att utbilda sig inom det musikaliska området, hennes far beskriver hur; 

 

denna dotter var en god ersättning både för en son och en vän, med henne kunde han ha ett givande 

tankeutbyte. Visserligen var detta umgänge intellektuellt stimulerande för dottern, men det undgick 

inte fadern att hon därvid avlägsnade sig från den andliga konstitution man brukar se som ett ideal för 

en flicka. På skämt kallade han henne för uppkäftig och rättshaveristisk. (Freud, 1985, s. 165-166)  

 

Den unga Elisabeth avviker från normen om hur en flicka ska vara, hon vill tänka, diskutera 

och utbilda sig. I faderns ögon blir hon uppkäftig, på kant med ett passivt och behagligt 

kvinnoideal. Senare i sitt liv kommer kravet på omsorg att hindra henne från att utveckla den 

förälskelse hon tror skulle kunna tillgodose hennes intellektuella behov, fadern blir samtidigt 

sjuk och skuldkänslor kring detta håller henne vid hans sjuksäng. I en paradoxal vändning, 

blir samma far som uppmuntrat hennes egenhet den som håller henne tillbaka. Svårigheterna 

att gå kommer kort därefter och manifesterar på ett absurt sätt kravet på passivitet.  

 

Ett liknande mönster finns hos Katharina, hon motsätter sig att vara det sexuella objekt 

hennes morbror kan utnyttja och drabbas efter sitt motstånd av andnöd och hallucinationer. 

Som om hennes motvilja att erbjuda sin kropp till en man var en hädelse, skräms hon av ett 

groteskt mansansikte som får henne att nästintill kvävas. Miss Lucy har svårt att hantera sina 

egna och andra känslor, ångesten täcks över genom intensiva dofthallucinationer. Hennes 

känslor, blir en överdriven sensorisk känslighet - dofter av rök och bränd pudding hindrar 

henne från att se sig själv. Slutligen Emmy von N som lever ett slags dubbelliv. I linje med en 

traditionellt manlig livsföring sitter hon i en företagsledning och för korrespondens, hon 

förvaltar egendomar och uppfostrar sina döttrar; parallellt med detta uppvisar hon de mest 

besynnerliga beteenden. Som ett litet barn ser hon skrämmande smådjur och krånglar med 



 - 44 -  
 

   
 

maten, som om de irrationella och barnsliga elementen i människans natur måste ageras ut 

när hon iklär sig den manliga rationaliteten.  

 

Om kvinnan får utgöra den andra i relation till en kultur präglad av ett manligt idiolekt går 

det att läsa dessa symtom som svar på de förväntningar samhället ställer på dem som kvinnor. 

Den femininitet som dessa kvinnor förhåller sig till är associerad med objektifiering, 

passivitet, irrationalitet och emotionalitet, för att nämna det som förekommer i exemplen 

ovan. I växelspelet mellan att iscensätta just denna typ av kvinnlighet och att motsätta sig 

samma förväntningar framträder de hysteriska symtomen som kulturella kommentarer. Att 

vara omvårdande, sexuellt tillgänglig, till lags och passiv blir i det här sammanhanget ett sätt 

att få för människan nödvändig bekräftelse och kärlek. Att utmana – avsiktligt eller 

oavsiktligt - den etablerade fantasin om vad en kvinna är blir därför att också avstå denna 

bekräftelse och kärlek. Frihetens pris är således högt. Ändå väljer dessa modiga kvinnor, i 

alla fall för en tid, att avstå från den manliga begärsekonomin och knyta sitt eget begär mot 

sig själv, mot sina symtom.        

 

Irigaray skriver att Freud stannar vid en särskild punkt i förståelsen av kvinnan och det är 

påtagligt att han inte alltid ser sin egen roll i den dramatik som utvecklas mellan honom och 

patienten. I sin upptagenhet vid att dokumentera behandlingens utveckling lägger han ingen 

större vikt vid det mellanmänskliga samspelet. Han ser inte drivkraften bakom villigheten att 

återberätta sin livshistoria. Att bli lyssnad till måste väckt starka känslor hos någon som 

annars blivit förbisedd eller ignorerad, kvinnornas häpnadsväckande tendens att fullfölja 

behandlingarna och ibland till och med återuppta kontakten vid senare tillfälle trots utebliven 

förbättring tyder på att någonting utöver Freuds roll som läkare blivit betydelsefullt. Inte 

heller lägger han märke till vikten av följsamhet eller motvilja när han använder hypnos och 

handpåläggning. Tacksamma Katharina svarar frispråkigt på alla Freuds frågor och osäkra 

Miss Lucy gör sina hågkomster under handpåläggning. Emmy von N och Elisabeth von R 

däremot illustrerar metodens beroende av följsamhet, när någon av dem är upprörd blir det 

plötsligt omöjligt för Freud att försätta dem i hypnos. Fru Emmy har genom Freuds diet fått 

magont och ”när han […] därefter försökte hypnotisera henne misslyckades detta för första 

gången. Den ursinniga blick hon kastade på [honom] visade att hon befann sig i öppen revolt 

och att situationen var mycket allvarlig.” Påtagligt omedveten om sina egna fantasier att styra 

och kontrollera dessa kvinnor, undgår Freud att notera kvinnornas följsamhet. Det är 

hypnosen som metod som är nyckfull. Parallellt med behandlingen sker ett helt annat spel – 

ett drama som handlar om vem som är objekt och vem som är subjekt. Ett spel om att begära 

eller vara föremål för detta begär. Läser vi fallbeskrivningarnas undertext är hysterin ett 

frustrerat försöka att rubba en förtryckande struktur.   

 

 

D i s k u s s i o n  

 

Att skriva en uppsats är att få tidsligt och rumsligt utrymme. Det är att ägna en längre tid åt 

ett visst ämne och sedan i text ge sitt lärande materiell form. Jag har spenderat mer än ett år åt 

att fördjupa mig i förra sekelskiftets medicinska klimat, Luce Irigarays tänkande och Freuds 
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fallbeskrivningar av den hysteriska kvinnan. Det har varit en känslosam process där jag 

behövt konfronteras med medicinhistoriens nattsida och vidare tvingats att ifrågasätta min 

egen position som blivande psykolog och företrädare för en vetenskaplig disciplin. Min 

förhoppning är att en del av mitt eget lärande kommuniceras via den här uppsatsen då det är 

min starka övertygelse att psykologin behöver ställa fler frågor om förhållandet mellan 

kunskap, kön och etik.  

 

Studiens övergripande syfte var att lyfta fram användbarheten i Luce Irigarays tänkande för 

psykologin som vetenskap. Genom en kritisk feministisk läsning av Studier i hysteri 

framträdde kön som en betydande dimension både vad gäller produktionen av psykologisk 

kunskap och ifråga om patologins orsaker och uttryck. Med Irigaray som teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt blev det möjligt att se hur läkaren, i det här fallet Freud, alltid är 

bärare av en disciplinär diskurs och hur denna diskurs får konsekvenser för patologisk 

gränsdragning, etiologisk bedömning och behandling. Som socialt och historiskt situerad i en 

naturvetenskaplig vetenskapstradition betraktar Freud hysterin som gåta han kan lösa om han 

bara hittar rätt metod. Hans vetenskapliga bidrag är betydande men det finns också en slags 

hybris i tanken om att han ensam ska åtgärda en patologi som spänner långt utanför 

individens gränser. Men Irigaray framträder hysterin som kultursjukdom, som en sjuklighet 

som förs över på vissa kvinnor på grund av att samhällets grundläggande strukturer inte 

erkänner kvinnan i sin särart. Emmy von N, Miss Lucy, Katharina och Elisabeth von R. har 

ett budskap till oss, deras smärta påminner om att en annan värld är möjlig.   

 

Det omedvetnas närvaro i vetenskapen 

Den första av mina två frågeställningar handlar om det epistemologiska subjekt som 

artikulerar sjukdomskategorin hysteri och hur samtidigt denna kategorisering på grund av sin 

egen natur blottlägger den medicinska kunskapens affektiva förutsättningar. Hos Irigaray 

finns en kritik av den västerländska rationaliteten, särskilt påtaglig inom vetenskapen, som 

handlar om att anspråket på neutralitet och objektivitet endast döljer en monosexuell fantasi. 

Utifrån bland annat psykoanalytisk teoribildning härleder hon kunskapens struktur till det 

lilla barnets initiala sätt att organisera sina erfarenheter genom identifikation med sina 

föräldrar och därmed etablerandet att ett sammanhållet själv. Dessa tidiga fantasier, vilka 

utgör det imaginäras råmaterial får sedan fäste i kulturen och påverkar möjliga identiteter, 

subjektskap och kunskapsformer. Den värld vi lever i får, enligt Irigaray, sina konturer 

genom en fallogocentrisk ordning – en fantasi, i vilken endast ett kön erkänns och 

konsekvenserna av detta.  

 

Det imaginäras närvaro i fallstudierna framträder för mig på tre olika nivåer – en konceptuell, 

en lingvistisk och en situationsspecifik. På den konceptuella nivån, visar sig rörelsen mellan 

kunskapens villkor och hysterins betydelse för detta kunskapssökande. Uttryckt annorlunda, 

det tragiska mötet mellan viljan att veta å ena sidan, lidandet som uppkommer av bristen på 

lyhördhet för den andres annanhet å andra sidan. Här etableras även de skilda existentiella 

villkor som placerar den friska läkaren inför de sjuka patienterna. Freud står i självklar dialog 

med den medicinska vetenskapsdisciplinen och kan därför förstås som representant för dess 

inneboende logik och diskurs. Utöver att bota lidande finns en strävan att göra patienternas 
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sjuklighet begripligt genom att placera in den i en logik som fungerar med hjälp av 

kategorisering, linjäritet, dikotomisering och konstans. Kunskapen, sanningen och 

rationaliteten struktureras genom den framstående neurologen Freud. På den andra, sjuka 

sidan om denna logik finns fyra hysteriska kvinnor. De är – eller snarare föreställningen om 

vad de är – kategoriseringens råmaterial, dess stoff och fogas in i den hysteriska olyckan för 

att ge substans till den vetenskapliga disciplinens verksamhet. Det intressanta med just 

hysterin är dess tendens att vränga denna verksamhets logik ur led. Glappet mellan 

verkligheten och fantasin visar sig i ett överskott av irrationalitet, flertydighet och motsägelse 

som framträder hos kvinnorna – det rör sig mellan friskt och sjukt, dröm och verklighet, jag 

och icke – jag. På den sjuksäng i vilken den obegripliga kroppen ska hållas på plats suckar 

ibland inte en sjuk utan en frustrerad kvinna.  

 

Med Irigaray går det att förstå den här bilden av konceptualisering på olika sätt. Dels genom 

att se hur rationaliteten i det imaginära är avspjälkat från delar av den mänskliga naturen som 

projiceras på föreställningar om femininitet. I fantasin blir hon bärare av de hierarkiskt 

underordnade motsatserna till de rådande epistemologiska villkoren, inklusive uppdelningen 

mellan frisk och sjukt. Utifrån samma resonemang går det också att besvara varför patienten 

aldrig helt kan underordna sig en avgränsad diagnos. Idén om enhet och avgränsade stabila 

kategorier existerar bara som en fantasi i det individuella/kollektivt omedvetna varför ett 

slags brus alltid kommer att göra sig påmint. Hysterin utmärker sig särskilt i det här 

sammanhanget, kontrasterna mellan läkare och patient är extrem. Med Irigaray går det även 

att läsa hysterikorna som mimande föreställningen av femininitet i det kollektivt omedvetna. 

På ett övertydligt sätt korrelerar deras uppträdande med imaginära fantasier vilket kan tolkas 

som att den hysteriska rollen är ett sätt att bli verklig.  

 

Det imaginära är också märkbart på en lingvistisk nivå. Skillnaden i uttryckssätt mellan Freud 

och hans patienter framträder när det kommer till hur de artikulerar sig om sig själva, om 

världen och till varandra. Mest uppenbar är skillnaden mellan säkerhet och osäkerhet. Freuds 

utgångspunkt i sig själv genljuder som ett mantra genom texterna – ”jag”, ”jag” ”jag”… På 

den andra sidan finns hysterikorna som osäkert svarar på hans frågor eller (i det flesta fall) 

lyder hans uppmaningar. I sin iver att använda sin metod noterar inte Freud själv den 

obestridliga skillnad i uttryck som råder mellan honom och hans patienter. Irigaray ger mig 

begreppet subjektsposition vilket får mig att ställa frågor om artikulation – vem talar, hur 

talas, om vad talas? Och framför allt, vad händer mellan dem som detta talande gäller? Ur 

texten uppenbaras bristen på intersubjektiv dialog, dramat utspelas mellan en aktör och 

undersökningsobjektet. Jag läser Freuds spekulationer och evinnerliga monologer som 

våldshandlingar utifrån hur Derrida och Foucault skriver om makten som tystar. Emmy von 

Ns talsvårigheter och min egen stumhet när jag försökte följa Freuds långa resonemang – som 

om allting blivit sagt. Punkt. På ett sätt är hela den här uppsatsen ett försöka att bryta den 

tystnaden.  

 

Också Irigaray ser dynamiken mellan språk och våld. Hon tillskriver människans förhållande 

till den språkliga verkligheten stor betydelse. Hon talar om langage, en språkgemenskap som 

kan vara villkorad och bära vissa psykiska strukturer. Utifrån hennes perspektiv går det att 
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betrakta hur Freud i dessa texter närvarar som subjekt och hur patienterna i relation med 

honom blir objekt. Han vet - hon vet inte, han styr behandlingen - hon följer den. Subjektet, 

menar hon, får sitt fäste i utsagan genom epistemologin och vem som artikulerar kunskap i 

det här sammanhanget råder det inget tvivel kring. För Irigaray finns en fara i den där typen 

av dialog – om en part reducerar den andra till tystnad (i bemärkelsen att inte kunna tala till 

och få svar från en annan) uppstår en rigiditet – en part bekräftar enbart det han redan vet i en 

slags narcissistisk upprepning. Vidare finns risken för destruktivitet, när patienten blir objekt 

finns inga etiska gränser för vad som är gångbart i vetenskapens namn.     

 

Avslutningsvis valde jag att läsa in det imaginära i den specifika situation som 

fallbeskrivningarna utgör. Freuds intresse för hysteri och effekten av att samma intresse gick 

att tolka genom en kulturell, det vill säga imaginärt präglad, föreställning om femininitet. 

Blicken mot hysterikorna tycks driven av symtom som på olika sätt överdriver eller förvrider 

förväntningar om vad kvinnan ska vara. De är patienter för att det känner för mycket, har en 

för livlig fantasi eller är för kroppsliga. Det intressanta är att när Freud, genom sin praktik, 

studerar denna anomali också synliggör någonting problematiskt med idén om kvinnan. Hans 

ärliga tillvägagångssätt tvingar honom att ifrågasätta dikotomin mellan kropp och själ, att se 

betydelsen av sexualitet och psykets omedvetna skikt. Han börjar skriva mer poetiskt och i 

den texten som jag läser mer än hundra år efter sin publicering kan jag också ana det glapp 

hysterikorna visade mellan ett visst ideal och den levda verkligheten.    

 

Patologi, hemlöshet och motstånd 

Den här uppsatsens andra frågeställning är nära förbunden med den första. Den skulle kunna 

betraktas som dess baksida eller som ett försök att se ett patientperspektiv. Valet av två 

frågeställningar är medvetet, det är ett försök att göra skillnad mellan en maskulin diskurs 

och en kvinnlig verklighet. Irigarays begrepp déréliction ligger till grund för analysen.  

 

Irigaray hävdar att kvinnan befinner sig i en slags hemlöshet. Kvinnan, materien, naturen, 

ursprunget är enligt henne inte symboliserade i tillräcklig utsträckning vilket gör att flickans 

inträde i kulturen bli antingen konfliktfyllt då hon anammar en manlig identitet, alternativt 

utanförliggande, som anomali då hon iklär sig en kvinnlig identitet. Jag valde att pröva det 

hysteriska lidandet genom begreppet déréliction för att se om det kunde bidra till förståelsen 

av dessa kvinnors tillsynes märkliga uppträde. Igen är resultaten redovisat i tre avsnitt, ett är 

främst deskriptivt och handlar om lidandets yttringar. Det andra framträdande mönstret 

handlar om olika perspektiv på orsakerna till samma lidande. Det avslutande temat rör hysteri 

som motstånd, om den potential till förändring som ligger i ett könat lidande.    

 

Under det första temat försöker jag skissera det hysteriska lidandets karaktär. Att tala om 

symtom och sjukdom i de här kvinnornas fall visar sig vara nästintill en kränkning. 

Visserligen avgränsar Freud de hysteriska symtomen till att gälla särskilda aspekter av 

kvinnornas lidande men vidgas bilden något glider smärtan mellan livshistorien, tidigare och 

aktuella relationer, kroppen och psyket. Ensamhet, svek, övergrepp, sorg, utanförskap, 

somatisk smärta, depressioner, aggression och oro för att nämna några erfarenheter, blandas 

till en attityd av bitterhet, rädsla, förtvivlan och hopplöshet. Lidandet är omfattande och rör 
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snarare en slags belägenhet i livet som sådant. Det krävs ingen avancerad analys för att bli 

övertygad om att kvinnornas lidande är ontologiskt snarare än organiskt så som Freud vill se 

det.  

 

När Freud porträtterar lidandet är det med läkarens blick. Han försöker kategorisera 

symtomen och behandlingen sker på individnivå. Med vissa av kvinnorna lyckas han, i andra 

fall inte. Framgången eller frånvaro av framgång tycks i vilken fall handla om andra aspekter 

av hans närvaro än hans metod (se följande stycken). Med Irigaray blir det möjligt att 

betrakta lidandet i all sin omfattning – kvinnans ontologiska villkor rör kropp, psyke, språk 

och dess relation den sociala gemenskapen. Rädslan, hopplösheten och frustrationen blir med 

en sådan analys inte överdriva gester utan fullt rimliga reaktioner från den plats de är 

hänvisade till i den symboliska ordningen. Med Irigaray läser jag dessa kvinnors lidande som 

en konsekvens, inte av obearbetade trauman utan av brist på möjlighet att etablera 

subjektskap och identitet. Emmy von N, Miss Lucy, Katharina och Elisabeth von R. visar den 

belägenhet av lidande, fragmentering och destruktivitet som är följden av bristande etablering 

av ett sammanhållet själv och driftsublimering.   

 

Det andra mönster som framträdde genom att anlägga begreppet déréliction på dessa texter 

var frågan om hysterins orsaker. Mest explicita är såklart Freuds egna, som textförfattare är 

det hans röst och resonemang som styr läsarens förståelse av lidandets orsak. Hans teori, om 

att patienterna lider av reminiscenser är delvis övertygande men samtidigt så generell att den 

förlorar sin giltighet. På ett plan är minnen mycket det vi människor består av. Visst finns 

trauman, särskilt smärtsamma minnen som biter sig fast i individen och påfrestar inifrån men 

situationen för detta trauma har ofta fler dimensioner än endast den subjektivt upplevda 

skräcken och följande psykiska och/eller fysiska obalans. När kvinnorna själva yttrar sig om 

bakgrunden till sina symptom är det på Freuds uppmaning, annars är det just ovissheten som 

driver dem mot läkaren. De berättar gärna om svåra livshändelser och även om många av 

dessa är obehagliga ger min läsning bilden att det är själva tolkningen och hanteringen av 

dessa situationer som främst vållar problem. Det är som att möjligheten att hantera livets 

existentiella utmaningar saknas dessa kvinnor. Förmågan att bärbergera konflikter, kärlek, 

integritet, sorg, saknad, sjukdom och så vidare tycks begränsad och istället blir dessa 

dimensioner av livet övermäktiga. Liver blir för mycket.  

 

När Irigarays perspektiv anläggs på bakgrunden till lidandet framträder ett orsaksförhållande 

som snarare ligger hos kulturen än hos individen. Materialet för att skapa en identitet, och 

strukturerna för att kunna uttrycka ett begär och en vilja saknas kvinnorna och försätter dem i 

en slags passivitet. Det aktörskap som ibland är syns hos kvinnorna är mycket riktigt 

identifierat med manlighet, så som Emmy von Ns företagande eller Elisabeths drömmar om 

utbildning. I brist på adekvata representationer för att känna igen sig själv kollapsar jagets 

fundament och möjligheten att mediera erfarenheter omöjliggörs. Livets existentiella villkor 

blir de övermäktiga erfarenheter vi ser i kvinnornas trauman.  

 

Det avslutande temat handlar om betydelsen av den andra för förändring i de imaginära och 

symboliska. Enligt psykoanalysen krävs en annan – en älskare, en psykoanalytiker eller 
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kanske en poet, för att uttrycka det förlösande orden. Irigaray menar att kvinnan kan vara 

detta för det kulturellt omedvetna genom att ta emot de projektioner som riktas mot henne 

och illustrera dess imaginära hemvist. I fallstudierna är det tydligt hur avvikelserna från en 

förväntad kvinnlighet skapar friktion, hur motstånd eller oförmåga att leva upp till vissa 

förväntningar skakar den värld som kvinnan och de i hennes närhet befinner sig i.  

 

Idealen som utmanas är idéer om omsorg, passivitet, underordning, följsamhet, äktenskap, 

svaghet, behagfullhet och klädsam känslighet. Förväntningarna blir hängande i luften, eller 

snarare i språket för det är i den andres kommentarer och iakttagelse som glappet registreras. 

Det är möjligt att den här friktionen skulle kunna slå åt två håll, ett utfall skulle kunna vara 

hur den manliga blicken blir medveten om sina egna fantasier och därmed befinner sig i en 

situation att förändra sitt eget omedvetna. Det andra utfallet, är det vi ser, hur den utmanade 

föreställningen om kvinnlighet slår tillbaka mot kvinnan själv och förvrängs till symtom. 

Passiviteten sätter sig i benen, underordningen i brist på luft, uppgivenheten i barnslighet. Om 

det finns någonting av värde i att läsa om det fyra kvinnornas öde så är det kanske just denna 

dubbelhet – möjligheten att ibland vända blicken från patienten mot sitt eget tänkandes 

konturer för att se vilka illusioner de vilar på.  

 

Specifikas relation till det generella 

Att skriva en akademisk text är någonting annat än att skriva dagbok. Syftet är vidare än den 

egna nyfikenhet och anspråket större – det finns en vilja att gå utanför sig själv. Valet av 

uppsatsämne kommer ur ett eget intresse för Irigaray och psykoanalys men det står också i 

relation till min utbildning på psykologiska institutionen och min erfarenhet av att vara 

kvinna i en särskild kultur. Uppsatsens ämne är valt strategiskt, jag tror att Irigarays tänkande 

belyst genom Freuds hysteriska patienter, är värt att lyfta fram. Jag vill ge henne utrymme på 

en plats där jag tror att hennes tänkande är relevant och nödvändigt. Främst vill jag genom 

henne engagera till förändring.  

 

I kvalitativ forskning bedöms inte resultatet främst i form av dess generaliserbarhet, 

forskningsobjektet uppfattas som specifikt och en fördjupad förståelse är istället eftersträvad 

(Braun & Clarke, 2013). Det väsentliga blir följaktligen att välja ett ämne medvetet och se ett 

värde i att det blir belyst ut ett särskilt perspektiv. Mitt val av ämne är motiverat på olika 

platser i uppsatsen och inledningsvis i det här stycket. Att fundera över resultatens värde i 

vidare bemärkelse är givetvis relevant och något jag vill ägna utrymme om än i en något 

annan bemärkelse än enbart generaliserbarhet.  

 

Uppsatsen är teoridriven och resultaten kommer ur en personlig läsning där texternas 

ursprungliga innehåll och kontext blandats med en kritisk teori. Den berättelse som jag skrivit 

fram om dessa hysteriska kvinnor fanns inte där innan utan är skapad genom en tilltro till 

Irigarays vision om att kunskapsproduktionen och kvinnans status i västvärlden kan 

förändras. Givetvis är berättelsen förankrad i empirin men den är formad till någonting nytt. 

Ett värde med den här studien är att visa på just den här möjligheten – att kunna skriva om 

historien genom att belysa den från ett annat perspektiv. Inte för att rasera, utan för att 
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dekonstruera en beskrivning och vidga dess mening till att rymma ett större komplex av 

betydelser.  

 

Jag är övertygad om att psykoanalysen har ett värde idag och ser det därför som viktigt att 

ifrågasätta vissa föreställningar som kanoniserats. Min uppsats visar att Freud var den 

nytänkare som idag hyllas, samtidigt fanns det dimensioner av verkligheten han var blind 

inför – så som att tänka reell könsskillnad. På ett likande sätt visar min uppsats att hysteri 

verkligen var ett faktiskt och en mycket märkvärdig form av lidande, samtidigt som det också 

i högre utsträckning än vad som vanligtvis presenteras kan relateras till kvinnans status i 

kulturen. Slutligen, och kanske främst, har mitt engagemang med Studier i hysteri, handlat 

om självförståelse. Min egen och kanske även mina kvinnliga studiekamraters. Hur kan jag 

levandegöra den psykoanalytiska historien på ett sätt som rymmer kvinnlig identitet och 

kvinnligt subjektskap?  

 

Uppsatsens frågeställningar har konnotationer till patologisering i allmänhet och kvinnans 

sjuklighet i synnerhet. Genom att ifrågasätta stabiliteten i den historiska diagnosen hysteri 

ifrågasätts också indirekt diagnoser i samtiden. Jag tror att det ibland kan vara lättare att 

kritisera historien än vår egen tid eftersom skulden för eventuella missförhållanden då 

befinner sig på större distans. Med ett tidsligt utrymme etableras också det nödvändiga 

avstånd som möjliggör kritik – förmågan att se bevekelsegrunder och incitament, 

maktstrukturer och diskursiva tendenser, utvecklas ur en alldeles särskild typ av 

förhållningssätt. Jag har tänkt mycket på det som inom psykoanalysen kallas neutralitet – 

denna önskvärda hållning för varje seriös analytiker – och förstår det idag som just detta att 

med distans kunna läsa en undertext. Neutral eller inte, är jag övertygad om att kritik kräver 

detta avståndstagande. Riktas den kritiska blicken mot dagens psykiatri och DMS-manual är 

det påtagligt hur många diagnoser står i ett direkt förhållande till normavvikelser. Det är 

samtidigt uppenbart hur sociala förhållanden påverkar lidande och tenderar att sorteras under 

medicinens åtgärdsverksamhet. Att tänka medicinsk diskurs och att tänka strukturellt kring 

lidande kan skapa andra åtgärder för den lidande människan än psykiatrisk behandling och 

medicinering. Jag tror att vi kan och bör tänka annorlunda kring sjukdom. Jag tror att det går 

att närma sig lidande från långt flera perspektiv än vi gör idag. Jag tror att respekt för olikhet 

och lyhördhet inför det som vi själva inte förstår kan få kulturen att expandera och en stor del 

av de marginaliserade gruppernas lidande att förvandlas till nya passioner, begär, diskurser 

och kulturella uttryck.   

 

En annan aspekt av uppsatsens resultat gäller kvinnors lidande och patologi idag. Det finns 

vissa uppenbara likheter mellan dåtidens hysteri och dagens kvinnosjukdomar så som 

ätstörningar, diffusa smärtor, oro, ångest, depression, emotionell instabil 

personlighetsstörning och utmattningsdepression. Folkhälsomyndighetens rapport från 2016 

visar att kvinnor i alla åldrar lider av psykisk ohälsa i högre utsträckning än män, särskilt i 

fråga om oro och ångest (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vad gäller den uppmärksammade 

psykosomatiska diagnosen fibromyalgi är, av dem som söker vård i Sverige, nästan 90 % 

kvinnor och motsvarande siffra för ätstörningar är uppemot 80 % (Fibromyalgi förbundet; 

Läkartidningen, 2017). Att föra in samhälleliga perspektiv och öka förståelsen för betydelsen 
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av kön när det kommer till sjuklighet är av stor vikt. En betydande del av vården tenderar än 

idag att vara individcentrerad och fastlåst i en fallogocentrisk rationalitet vilket med stor 

sannolikhet inte bidrar till den strukturella förändring som skulle krävas för att förändra 

villkoren för kvinnors hälsa idag. Jag har försökt ge röst åt Emmy von N, Miss Lucy, 

Katharina och Elisabeth von R. för att visa på alternativa förståelser av lidande. Deras smärta 

illustrerar hur sjukdom kan röra sig från kulturen till individen, mellan det psykiska och det 

fysiska, att den kan vara temporär och irrationell. De visar till och med att sjukdom kan vara 

motstånd, subversiv till sin natur. Med en vidare och nyfiknare blick på sjukdom kan vi läsa 

den på mer konstruktiva sätt.  

 

Finns hysteri idag? Det är en fråga jag ställt mig flera gånger under arbetet med den här 

uppsatsen. Kanske är frågan felställd. Kanske bör vi fråga hur hysteri konstruerats historiskt 

och med vilka syften. Vem undrar idag? Då som nu lever vi i en kultur som är strukturerad 

kring en logik som har ett behov av att förstå allt, också den andra. Då som nu lever vi ett 

samhälle vars självförståelse upprätthålls genom att aspekter av livet negeras eller projiceras 

på föreställningar om kvinnan. På samma sätt som kvinnor vid förra sekelskiftet behövde 

förhålla sig bilder av sig själva som andra formulerat, tvingas kvinnor av idag att förhålla sig 

imaginära och symboliska strukturer som inte utformats för och av dem. Den duktiga flickan, 

den följsamma, den undergivna, den sköna, den tillgängliga, den unga, den galna, den 

förtappade, listan kan göras lång. Möjligheten att träda in i de existerande identiteterna är än 

idag relaterade till klass och olika former av kapital. Lidandet, både inom och utanför de 

rådande normerna om hur en kvinna bör vara är enormt. Jag tror att den kultur vi lever i 

fortfarande är en grogrund för överflödigt kvinnligt lidande och därmed också för sjukdom 

som identitet och som motstånd. Samtidigt ser jag hur mycket har förändrats, nya röster och 

bilder tränger sig fram ur sprickorna på de diskurser som måste förändras. Om hysteri finns 

idag, tror jag vi kan nå långt av att fråga oss på vilka grunder vi vill tillskriva någon en viss 

belägenhet och att vi kan lära oss mycket av att lyssna istället för tysta det främmande med 

våra egna ord.  

 

En förklaring eller flera 

Att hävda att rationaliteten är imaginär och att kvinnans status i samhället är underordnad 

mannens på grund av sociala strukturer är för vissa ett provokativt påstående. Rationaliteten 

som genom den västerländska historien lett till otroliga teknologiska och medicinska 

framsteg. Denna upplysningens krona. Och kvinnan, har inte hennes utrymme vidgats 

väsentligt under det senaste seklet? Ett skäl till att läsa och använda sig av Irigaray är att hon 

erbjuder en förståelse och metod för att kritisera fenomen i kulturen som känns svårgripbara.  

 

I fråga om de medicinska och psykologiska disciplinera kan Irigarays tänkande öppna för en 

förståelse av den brist på öppenhet och etik som fortfarande förekommer i fråga om 

förklaringsmodeller och behandlingssätt. Om mediering av tillvaron betraktas som avgörande 

för självförståelse och hälsa kanske det är tid att börja se över det språk som talar till och om 

sjukdom. Understödjer det medicinska språket den lidandes förmåga att härbärgera sitt 

tillstånd eller fungerar det främst som ett kontrollerande och organiserande nät för de 

instanser som vill skilja det friska från det sjuka? Riktar det sätt på vilket sjukdom idag 
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kategoriseras uppmärksamheten mot konstruktiva förändringar i livsvärlden eller stärker det 

den medicinska disciplinens legitimitet och handlingsutrymme? Behandlas den som är sjuk 

med samma respekt som den som är frisk eller innebär avvikanden att integritet, lyhördhet 

och samförstånd inte behöver respekteras i lika hög utsträckning? Vad gäller kvinnors lidande 

erbjuder hennes tänkande en öppning mot helt andra behandlingsmetoder än de strikt 

psykologiska och medicinska. Om människans behov av representation är nödvändigt för att 

kunna fungera i en kulturgemenskap bör vi då inte vända oss från de bilder som med allt 

större klarhet skadar kvinnors självbild och göra vad vi kan för att etablera nya?  

 

Den bearbetning jag gjort av fallstudierna visar hur Irigarays tänkande kan vara aktuellt för 

psykologin i bemärkelsen att kultur och psykologi inte står åtskilda. Att psykologin genom att 

vigda sin förståelsehorisont och börja tänka kring språk, kön och den symboliska ordningen 

kan öka förståelsen för lidandets natur och kanske också börja verka för reell förändring.   

Det skulle givetvis gå att tolka Freuds terapeutiska arbete och hysterin som sjukdom på helt 

andra sätt än det perspektiv jag använt. Socioekonomiska, politiska eller biologiska 

perspektiv skulle med all säkerhet kunna användas för att säga någonting väsentligt i 

sammanhanget. Mitt syfte med uppsatsen har aldrig varit att erbjuda den slutgiltiga 

förklaringen, utan snarare att visa på ett sätt att förstå den medicinska diskursen och kvinnors 

patologi. De två inledande avsnitten om medicinhistoria och teoretisk bakgrund syftar till att 

ge en nödvändig förförståelse för mitt valda perspektiv. Rimligheten i resultaten står i relation 

till dessa avsnitt och läsarens egen tolkning.  

 

Att använda psykoanalysen, metod och mimesis 

Det finns vissa metodologiska svårigheter med den här typen av uppsats. Dels handlar det om 

psykoanalysen som på många sätt står i konflikt med det vetenskapliga paradigmet. Vidare 

handlar det om den teoridrivna ansatsen och närheten till cirkelresonemang när data filtreras 

genom en snäv förförståelse. Slutligen gäller det Irigarays teorier och det visionära i hennes 

tänkande, om ett resonemang syftar till att rikta förändring åt ett visst håll blir dessa känsliga 

för den vetenskapsteori som stödjer sig på observation och materialistisk evidens.  

 

Den psykoanalytiska praktiken, den metod som Irigaray själv använder i flera av sina verk, är 

inte förenlig med det traditionella empiriska vetenskapsidealen – det finns ingen yttre 

observatör, situationen som är unik går inte upprepa och forskaren är själv deltagare i den 

undersökande processen (Whitford, 1991). Även om jag själv inte enbart använt ett 

psykoanalytiskt och mimande tillvägagångsätt präglas också denna uppsats av svårigheten att 

värdera resultaten vetenskapligt. Det kvalitativa ramverket kan besvara vissa av de här 

frågorna då meningsfullhet, subjektivitet, berättande betonas i forskningen (Braun & Clarke, 

2013). Strävan att författa en engagerande berättelse utifrån vald empirin och teori har under 

hela processen varit vägledande.  

 

En ytterligare svårighet ifråga om metod gäller den teoridrivna ansatsen. Att hitta det man 

letar efter är alltid en risk när det gäller förförståelse. Att jag i min bearbetning av data 

uppmärksammade det delar som bekräftade min teori framstår för mig som en självklarhet. 

Visst försökte jag i den mån det var möjligt att genom medvetenhet också uppmärksamma det 
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som talande emot teorin, men kanske förblindad av övertygelse tyckte jag mig inte hitta 

motsägelser som underminerade mitt projekt. Min upplevelse var att i det fall teorin eller 

empirin lämnade frågetecken, stimulerade detta till en ytterligare reflektion som sedan kunde 

fördjupa analysen. Då syftet med uppsatsen var att läsa Freuds texter genom Irigarays 

begrepp för att se om detta ens var möjligt ser jag inte något större problem att läsningen så 

att säga är skev. Att jag hittade tillräckliga data för att underbygga en rimlig analys låg 

därmed i linje med syftet.    

 

Någonting kan också sägas om Irigarays egna arbete. Hon är en mycket uppmärksammad 

tänkare som fått skarp kritik från psykoanalytiskt, feministiskt och filosofisk håll (Whitford, 

1991). I många fall förstår jag kritiken mot henne, i enlighet med Whitford, som grundad på 

en misstolkning av hennes syfte. Irigaray har en vision om ett annat samhälle i vilket 

kvinnors status förändras och hennes särskildhet ges symboliskt utrymme, för att göra detta 

försöker hon inte i första hand förklara det rådande utan uppmana till förändring. Hennes 

vision har också varit drivande i min process – en tro på att uppmärksammande av och 

medvetenhet om vissa strukturer kan bidra till förändring.   

   

I relation till omvärlden 

Det finns en oöverskådlig mängd publikationer om kritik mot den västerländska 

rationaliteten, om patologiseringen av kvinnligt lidande, om hysteri och om Irigaray. Den 

litteratur jag i mån av tid kunnat ta del av utgör till stora delar bakgrundsmaterial till den här 

uppsatsen och finns med som källhänvisningar löpande genom texten. I ett flertal av Irigarays 

egna verk och i litteratur om hennes tänkande finns analyser av den hysteriska kvinnan. 

Dessa har givetvis varit en betydande inspiration och läsandet av dessa framställningar har 

givit mig självförtroende att skriva om det här ämnet. Tolkningarna, vilket jag hoppas 

framgår genom referenshanteringen, är långt ifrån helt mina egna utan snarare en förening av 

den litteratur jag tagit del av tillsammans med reflektioner kring läsningen av fallstudierna. 

Den berättelse som utgör den här uppsatsen är därför en sammanvävning av och fortsättning 

på tidigare berättelser om hysteri.   

 

Min förhoppning är att kvinnorna i Studier i hysteri ska få höras. Att Emmy von N, Miss 

Lucy, Katharina och Elisabeth von R. ska bli mer än Freuds hysteriska patienter. Att vi 

kvinnliga patienter och kvinnliga psykologer av idag ska inkludera dem i vår självförståelse 

för att kunna skapa en framtid där det inte är nödvändigt att bli sjuk för att bli hörd. När 

Metoo-rörelsen skakade Sverige hösten 2017 omnämndes den av många debattörer och 

dagstidningar som en slags ”masshysteri”. Att begreppet väcktes till liv när många kvinnor 

använde sin kollektiva kraft för att protestera mot sexuella trakasserier och övergrepp är inte 

en slump och vi behöver vara vaksamma på den glidning som sker när motstånd reduceras till 

galenskap. Jag tror att det är nödvändigt, ännu mer efter Metoo att resignifiera ordet hysteri 

så att dess konnotationer också rymmer motstånd och subversivitet.    

 

Irigaray uppmuntrar till att engageras av hennes arbeten, hennes tänkande syftar till att 

användas och inspirera först så kan det bidra till förändring (Jones, 2011). Många har följt 

den här uppmaningen och använt sig av Irigaray på en rad olika sätt. Jag blev själv inspirerad 
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av hennes värld när Angelica Stathopoulos framförde en av Irigarays tänkande präglad 

performance på Moderna Museet 2017 (Stathopoulos, 2017). En förhoppning är att kunna 

göra detsamma med läsaren av den här texten, engageras av Irigaray.   
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